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Regulamin Konkursu fotograficznego pn. „Tramwaj w obiektywie” 

 

1. Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Organizator) organizują konkurs 

na najciekawsze fotografie przedstawiające tramwaje należące do taboru Organizatora, 

poruszające się po Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej (dalej: Konkurs). 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich amatorów.  

3. Fotografie wraz z opisem należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Rejonu nr 4 

Tramwajów Śląskich S.A.: ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, budynek administracyjny, 

pokój 104 (w godzinach pracy Rejonu: 7.00-15.00): jednocześnie w formie wydruku 

na papierze fotograficznym o rozmiarze minimum A4 i w formie elektronicznej na płycie 

CD, DVD lub pendrivie w formacie .cdr, .pdf. lub .jpg – w rozdzielczości gwarantującej 

dobrą jakość wydruku w formacie minimum A3. Organizator dopuszcza przesłanie 

fotografii złożonych w formie wydruku drogą elektroniczną na e-mail: konkurs.foto@tram-

silesia.pl. 

5. Wraz z fotografią należy złożyć następujące informacje: 

a) imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy oraz krótki opis fotografii (gdzie  

i kiedy została zrobiona); 

b) własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu; 

c) w przypadku osób niepełnoletnich – dodatkowo pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

na udział w Konkursie, której treść znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

6. Każdy z autorów może złożyć do 3 fotografii. 

7. W Konkursie mogą wziąć udział fotografie, które wpłyną do Organizatora lub zostaną 

złożone osobiście do dnia 25.09.2012r. (w formie papierowej i elektronicznej). Prace, które 

zostaną nadane na poczcie wcześniej, ale wpłyną do Organizatora po 25.09.2012r., nie będą 

brane pod uwagę. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu prac naruszających prawa 

osób trzecich, w tym ich prawa osobiste bądź majątkowe, a także prac o treści sprzecznej 

z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.  

9. Spośród wszystkich nadesłanych prac zostaną wybrane najciekawsze fotografie, które będą 

zaprezentowane na wystawie podczas Dnia Otwartego Zajezdni Tramwajowej w Gliwicach 

w dniu 29.09.2012r. 

10. Wybór dokonany będzie w drodze głosowania, przez jury powołane przez Organizatora. 

Decyzje jury są ostateczne. 
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11. Ponadto z wystawionych fotografii jury dokona wyboru trzech najlepszych (1, 2 i 3 

miejsce), których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

12. Spośród najciekawszych fotografii wybrane zostaną te, które będą zamieszone na stronie 

internetowej Organizatora (www.tram-silesia.pl), a także mogą zostać opublikowane w 

miesięczniku Silesia Tram News oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych 

Organizatora, w tym w kalendarzach. 

13. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi. 

14. Autor fotografii ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich 

w związku ze zgłoszoną do Konkursu fotografią (m.in. prawa autorskie, prawa osobiste – 

w tym prawo do ochrony wizerunku itp.).  

15. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie fotografii przez Organizatora 

i wskazane przez niego osoby w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie a także 

na dalszych następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji 

i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, 

nadających się do rozpowszechniania w ramach celów informacyjnych i marketingowych, 

przechowywania i eksponowania w zasobach Organizatora – w dowolnej liczbie 

egzemplarzy, nieograniczone w czasie i przestrzeni. 

16. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych autorów fotografii w celach związanych z Konkursem. 
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