
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Mój ulubiony tramwaj” 

 

§1 

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pn. „Mój ulubiony tramwaj” jest spółka Tramwaje 

Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, zwana dalej „Organizatorem”.  

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej 

„Regulaminem”.  

3. Organizator ogłasza konkurs na najciekawsze fotografie przedstawiające tramwaje poruszające 

się po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, należące do taboru spółki Tramwaje Śląskie S.A., 

w szczególności do gospodarza tegorocznego Dnia Otwartego - Zajezdni Tramwajowej  

w Gliwicach, zwany dalej „Konkursem”. 

§2 

Cel Konkursu 

1. Promocja transportu tramwajowego. 

2. Prezentacja taboru tramwajowego kursującego w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii. 

3. Promowanie sztuki fotograficznej wśród ludzi jako jednej z form artystycznego wyrazu. 

§3 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie może wziąć udział każdy, po spełnieniu wymogów 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Osoby, które dokonają zgłoszenia zdjęcia zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu, 

stają się uczestnikami Konkursu. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie przynajmniej jednej, samodzielnie 

wykonanej fotografii. 

5. Każdy z autorów może złożyć do trzech fotografii. 

6. Prace powinny przedstawiać tabor należący do Organizatora, a w szczególności  

do gospodarza tegorocznego Dnia Otwartego, czyli Zajezdni Tramwajowej w Gliwicach. 

Wagony gliwickiej zajezdni kursują na liniach: 1, 3, 4, 5, 11, 17 i obsługują miasta: Zabrze, 

Bytom, Ruda Śląska, Chorzów, Świętochłowice, Katowice, zgodnie z rozkładem jazdy.   

7.  Fotografie wraz z opisem należy dostarczyć za pośrednictwem poczty lub osobiście  

do sekretariatu Rejonu Nr 4  w  Gliwicach na adres: 



Tramwaje Śląskie  S. A. 

Rejon nr 4 Gliwice 

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 

(w godzinach pracy: 7:00-15:00) w obu formach: 

 w formie wydruku na papierze fotograficznym, w formacie A 4 lub zbliżonym, 

 w formie elektronicznej na płycie CD, DVD lub pendrivie w formacie .jpg w rozdzielczości 

gwarantującej dobrą jakość wydruku (min. 240 dpi) w formacie minimum A3; dopuszczalne 

jest również przesłanie zdjęć na adres mailowy:  

 r4@tram-silesia.pl, w temacie: konkurs fotograficzny oraz imię i nazwisko autora. 

8. Wraz z materiałami konkursowymi należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik nr 1. W przypadku osób małoletnich należy złożyć Formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 2, zawierający zgodę opiekunów prawnych  

na uczestnictwo małoletniego w Konkursie. 

9. Prace konkursowe wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym można nadsyłać pocztą 

lub składać osobiście w terminie do dnia 15.09.2017 r. (decyduje data wpływu  

do sekretariatu). 

10. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. O terminowym 

dostarczeniu decyduje data wpływu prac do Organizatora. 

11. Prace konkursowe nie mogą posiadać żadnych dopisków, symboli, logo, znaków wodnych, ani 

nadrukowanych dat na fotografii. 

12. Koszt przygotowania prac konkursowych i ich ewentualnej wysyłki pokrywa Uczestnik. 

13. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zdjęć o niskiej jakości 

technicznej, przesłanych w niewłaściwym formacie, słabej rozdzielczości oraz zdjęć, które  

w inny sposób naruszają Regulamin Konkursu. 

15. 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. 

§4 

Finał Konkursu 

1. Spośród wszystkich dostarczonych prac zostaną wybrane najciekawsze fotografie, które będą 

zaprezentowane na wystawie podczas Dnia Otwartego Zajezdni Tramwajowej w Gliwicach 

mieszczącej się przy ulicy Chorzowska 150 w dniu 23.09.2017 r. 

2. Oceny dostarczonych prac dokona Jury, powołane przez Organizatora.  

3. Jury będzie oceniało: technikę, pomysłowość, walory artystyczne. Jury może przyznać 

dodatkowe punkty zdjęciom przedstawiającym tabor należący do gliwickiej zajezdni. 
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4. Z otrzymanych prac Jury dokona wyboru trzech najlepszych (1, 2 i 3 miejsce), których autorzy 

otrzymają nagrody.  

5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 23.09.2017 r. podczas Dnia Otwartego Zajezdni 

Tramwajowej w Gliwicach mieszczącej się przy ulicy Chorzowska 150. W przypadku 

niemożliwości uczestnictwa we wręczeniu nagród – Uczestnik zostanie powiadomiony o innym 

sposobie odebrania nagrody. 

6. Spośród najciekawszych fotografii wybrane zostaną te, które będą zamieszczone: 

 na stronie internetowej Organizatora (www.tram-silesia.pl), 

 w miesięczniku Silesia Tram News, 

 w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora. 

§ 5 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 

1. 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.). 

2. Przesłanie fotografii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na nieodpłatne wykorzystywanie fotografii przez Organizatora i wskazane przez niego 

osoby w celach określonych 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 i braku ograniczenia w czasie i przestrzeni. 

3. Przesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych autorów fotografii w celach związanych z Konkursem. 

4. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z udziału w Konkursie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 

zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników 

6. Uczestnicy nie mają prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów, ani innych 

poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

8. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

9. Organizator może w każdym momencie unieważnić Konkurs, bez podania przyczyny. 
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