
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Bella – odkryj piękno" 

ZAKRES 

 

1. Regulamin określa zasady, a także warunki udziału w konkursie fotograficznym pt. „Bella – 

odkryj piękno". 

2. Przystąpienie Uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez niego 

całości regulaminu, w tym warunków i zasad konkursu. 

 

WARUNKI I ZASADY KONKURSU 

3. Organizatorem konkursu fotograficznego są: 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

Spółka Akcyjna  

ul. Żółkiewskiego 20/26  

87- 100 Toruń  

 

4. Konkurs organizowany jest w ramach Bella Skyway Festival, którego głównym celem jest 

wzbogacanie krajobrazu kulturalnego Torunia poprzez świetlne przedstawienie dorobku 

artystycznego twórców z całej Europy, a także spojrzenie na sztukę w sposób niecodzienny, 

a zarazem fascynujący.  

5. Głównym celem konkursu fotograficznego jest wyłonienie autorów najlepszych zdjęć 

ukazujących piękno podczas Bella Skyway Festiyal. 

6. Konkurs fotograficzny jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich, co jednoznaczne jest z 

tym, że każdy pełnoletni uczestnik Bella Skyway Festiyal może wziąć w nim udział. 

7. Zdjęcia zawierające jakiekolwiek treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, 

obraźliwe, wulgarne lub sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bądź 

dobrymi obyczajami zostaną wykluczone z udziału w konkursie. 

8. Aby wziąć udział w konkursie należy zrobione przez siebie zdjęcie (lub zestaw zdjęć) 

ukazujące piękno podczas Bella Skyway Festiwa, zamieścić do dnia 31 sierpnia 2016 r na 

Instagramie i oznaczyć hashtagiem #bella-odkryjpiekno.  

9. Przesyłając zdjęcia uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć, także bez 

podania autorstwa, w działaniach promocyjnych związanych z Bella Skyway Festiyal, w tym 

na ich powielanie, rozpowszechnianie - zarówno w druku, jak i w wersji elektronicznej, 

prezentowanie na wystawach, wykorzystanie na plakatach, zaproszeniach, w katalogach, 

a także innych materiałach promocyjnych. 

10. Wyboru najlepszych zdjęć dokona Organizator konkursu informując o tym uczestników i 

zwycięzców konkursu do dnia 31 sierpnia 2016 r roku za pomocą strony internetowej Bella 

Skyway Festiyal. 

11. Nagrodą główną w konkursie wyjazd dla dwóch osób na jeden z europejskich festiwali 

światła. 

12. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega 

sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

13. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie do przesłanych zdjęć. 

14. Z chwilą przesłania zdjęć na konkurs uczestnik konkursu zobowiązuje się, w razie potrzeby, do 

nieodpłatnego przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do 

nich. 

15. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 

 


