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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Adrenalinium” 2016 

„Kadry z gór – Adrenalinium 2016” 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu fotograficznego "Kadr z gór   – Adrenalinium 2016” 

organizowanego przez Kino Janosik w Żywcu, organizatora Festiwalu Górskiego „Adrenalinium 2016”, 

z siedzibą w Żywcu na ulicy Sobieskiego 1, NIP: 634-012-57-90,  

zwane dalej "Organizatorem" 

§ 2 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01.04.2016 roku do 10.10.2016 roku. 

2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie zrobienie ciekawego, oryginalnego zdjęcia związanego z 
adrenaliną lub/i górami, a następnie zgłoszenie go do konkursu poprzez przesłanie pocztą tradycyjną 

lub dostarczenie osobiście wybranych fotografii na adres:  

Kino Janosik, ul. Sobieskiego 1 Żywiec 34-300  wraz z odpowiednio wypełnioną Kartą Uczestnika  

oraz przesłanie zgłoszonego zdjęcia/zdjęć  w wersji elektronicznej na adres: biuro@kinojanosik.pl 

w temacie Adrenalinium- konkurs foto 

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest: 

a. przesłanie zdjęcia (maksymalnie 2 zdjęć przez jednego uczestnika) wraz z odpowiednio 

wypełnionym zgłoszeniem, gdzie podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, 

nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email) stanowi podstawę do pominięcia zdjęcia, 

b. zdjęcia dotyczą tematyki górskiej lub/ i związanej z adrenaliną; fotografie  należy dostarczyć w 

wersji wydrukowanej w formacie 30/40 cm.  

b. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez 

niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych, związanych z 

działalnością prowadzoną przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), 

§ 3 

1.Zdjęcia można wysyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kina w terminie od 1 kwietnia 2016 roku  

do 10 października 2016 roku (decyduje data wpłynięcia) na adres:  

Kino Janosik, ul. Sobieskiego 1 Żywiec 34-300   
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Z dopiskiem na kopercie Adrenalinium- konkurs 

2. Zdjęcia będą prezentowane na stronach związanych z Festiwalem  Górskim „Adrenalinium” 2016 

oraz na wystawach towarzyszących Festiwalowi. 

3. Zdjęcia nadesłane przez Uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi. 

Uczestnik Konkursu jednocześnie oświadcza, iż przysługują mu autorskie i majątkowe prawa do 

wykonanego zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej. Uczestnik konkursu 

oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają praw i uczuć osób trzecich. Za treść zdjęcia całkowitą 

odpowiedzialność ponosi uczestnik. 

4. Uczestnik przesyłając zdjęcia w ramach konkursu do Organizatora, wyraża niniejszym zgodę na 

zamieszczenie zdjęć w witrynie internetowej Organizatora i prezentację fotografii podczas wystaw 

towarzyszących FG „Adrenalinium” 2016, jak i na samym Festiwalu.  

§ 4 

1. Nagodzone zostaną trzy najlepsze fotografie, a co za tym idzie zostaną przyznane trzy kolejne 

miejsca w konkursie. 

2. Nagrodzone zdjęcia wybrane zostaną przez trzyosobowe jury składające się z przedstawiciela Kina 

oraz dwóch osób uznawanych za autorytety w dziedzinie sztuki, zwłaszcza fotografii. 

3. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje jury Konkursu. Decyzje jury co do 

przyznania nagród są nieodwołalne. 

4. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wskazanie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 23.10.2016 r. podczas 

FG „Adrenalinium”. Lista osób nagrodzonych będzie również zamieszczana na stronie internetowej 

Organizatora. 

6. Nagrody zostaną wręczone w trakcie trwania Festiwalu Górskiego  „Adrenalinium” 2016, który 

odbędzie się w dniach 21-23.10.2016 

§ 5 

W trakcie trwania konkursu organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, 

które to zostaną opublikowane w serwisie organizatora. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie 

do Organizatora. 

§ 6 

Regulamin wraz z Kartą Uczestnika znajduje się w serwisie internetowym www.adrenalinium.pl w 

zakładce konkursy. 

 


