
         

  
Regulamin konkursu „Morze wokół nas” 

 
1.Idea konkursu 
 
Zapraszamy do poszukiwań morza w miejscach, gdzie go pozornie nie ma. Na ulicy, w domu, w parku. 
Blisko i bardzo daleko od niego.  Szukajcie, fotografujcie, przysyłajcie zdjęcia. Będą nagrody! 
Morze to magiczne miejsce zmieniające nasze postrzeganie świata. To potęga, piękno i magia, którą 
trudno zdefiniować. To marzenie, do którego my – żeglarze - stale wracamy i bez którego trudno byłoby 
nam żyć. Morze w końcu to coś, co żyje w nas, a często i wokół nas.  
Czasami pod postacią starej kotwicy, leżącej gdzieś na zapomnianym skwerze naszego miasta. Śruby 
okrętowej, którą ktoś kiedyś postanowił umieścić w pobliskim parku. Żagla lub liny będącej elementem 
wyposażenia pobliskiego pubu. Zapomnianego pomnika albo nagrobka poświęconego jakiemuś 
żeglarzowi lub marynarzowi. Obrazu wiszącego u dziadka na ścianie. Muszli, w której najmłodsi 
nasłuchują szumu fal. Czapki kapitańskiej kupionej na jarmarcznym straganie, czy zakurzonego statku w 
butelce, o którym dawno zapomnieliśmy. Jednym słowem wszystkiego, co jest związane z morzem, a 
szczególnie z naszym Bałtykiem. 
Chcemy zaprosić Was do wspólnych poszukiwań morza wszędzie tam, gdzie jesteście, na co dzień. 
Pragniemy razem z Wami i dzięki Wam odnaleźć ślady morza, które pojawiają się w miejscach 
oddalonych od niego często setki kilometrów. Rozejrzyjcie się. Przewertujcie stare szpargały, przejdźcie 
po okolicy, zróbcie zdjęcia i przyślijcie je do nas. Dołączcie do nich krótką informację. Może 
sfotografowany obiekt ma ciekawą historię, którą warto opowiedzieć, by nie zginęła w mrokach 
zapomnienia? 
 
2. Organizator, czas trwania i tematyka konkursu  
 
2.1. Organizatorem konkursu jest 4winds szkoła żeglarstwa (www.4winds.pl, al. Jana Pawła II 5, 81-345 
Gdynia) we współpracy z portalem informacyjnym zeglarski.info (reprezentującym Pomorski Związek 
Żeglarski, al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia).  
2.2. Przyjmowanie zdjęć trwa od 30 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.  
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 2.2.  
2.4. Celem konkursu jest popularyzacja morza, odnajdywanie jego śladów w miejscach nieoczywistych, 
rozbudzanie zainteresowania sprawami morskimi, poszukiwanie niebanalnych historii. 
 
3. Zasady uczestnictwa  
 
3.1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.  
3.2. Konkurs skierowany jest do wszystkich amatorów fotografowania, bez ograniczeń wiekowych. 
Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.  
3.3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub innych 
opiekunów prawnych.  
3.4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni przez organizatora oraz członkowie ich 
rodzin.  
3.5. Na konkurs przesłać można dowolną liczbę zdjęć. Obowiązuje zasada „jeden temat, jedno zdjęcie”.   
3.6. Do zdjęcia musi być dołączony opis uzasadniający jego morskość, zawierający datę i miejsce jego 
wykonania oraz dane osobowe autora wraz z kontaktem do niego.   
3.7. Zdjęcie bez opisu uznaje się za niekompletne i nie będzie brało udziału w konkursie.    
3.8. Fotografie zgłaszane do konkursu muszą być przesłane w wersji elektronicznych plików w formacie 
jpg., o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.  
3.9. Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą być przetworzone przy pomocy technik cyfrowych.   
 

http://www.4winds.pl/


4. Zgłoszenie udziału w konkursie  
 
4.1. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od 30 czerwca do 31 sierpnia 2015 roku.  
4.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 31 sierpnia (do godziny 23:59) na adres 
mailowy: patrycja.spytek@zeglarski.info zdjęcia w wersji elektronicznej oraz jego opisu. 
4.3. Uczestnik konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia oświadcza, iż:  
a. akceptuje regulamin konkursu, 

b. przysługują mu/jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, 

c. przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a 
w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko organizatorowi roszczeń 
związanych z naruszeniem ich praw autorskich,  

d. wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku,  

e. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodę na 
upublicznienie swoich zdjęć oraz nieodpłatne wykorzystanie ich w publikacjach pokonkursowych: 
ulotkach, plakatach, wystawach, albumach i innych projektach realizowanych przez organizatora itp.  
 
5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody  
 
5.1. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury i internauci.  
5.2. Jury tworzą: Krzysztof Piwnicki (właściciel 4winds szkoły żeglarstwa), Bogusław Witkowski (prezes 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego), Jerzy Litwin (dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego) Dominik 
Sadowski (fotograf), Elżbieta Dzikowska (podróżniczka) i Barbara Kobylińska (artysta-plastyk).  
5.3. Spośród nadesłanych w terminie prac spełniających kryteria konkursowe, jury wybierze grupę 
zdjęć, spośród których wyłonione zostaną dwie równorzędne nagrody główne.  
5.4. Jedną nagrodę główną wybierze jury, a drugą internauci.  
5.5. Nagrody będą wyłonione poprzez głosowania. Internauci wybiorą zwycięzcę w głosowaniu 
elektronicznym prowadzonym na stronach internetowych organizatorów. Każdy może oddać jeden głos 
na jedno zdjęcie. 
5.6. Nagrodami głównymi będą trzydniowe rejsy dla zwycięzcy z osobą towarzyszącą, ufundowane 
przez 4winds szkołę żeglarstwa.  
5.7. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień w dowolnej ilości. Wyróżnione zdjęcia zostaną 
nagrodzone oddzielnymi upominkami.  
5.8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowo 200 zł zniżki na dowolnie wybrane szkolenie 
żeglarskie prowadzone przez szkołę żeglarstwa 4winds do wykorzystania do końca roku 2016.  
5.9. Ogłoszenie nominacji do nagród głównych nastąpi do 15 września 2015 r. Głosowanie trwać będzie 
do 30 września. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi po tym terminie na stronach internetowych 
organizatorów.  
5.10. Wręczenie nagród obędzie się 10 października 2015 r. podczas zakończenia pomorskiego sezonu 
żeglarskiego.  
 
6. Postanowienia końcowe  
 
6.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. 
6.2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatorów oraz na stronach internetowych 
organizatorów.  
6.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.  
6.4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych zdjęć.  


