
 „Aborcja w kadrze. Polska. XXI w.” 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizatorką Konkursu jest Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny z siedzibą w 

Warszawie, ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa, NIP: 5251487723, KRS: 0000094414. 

2. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby, które w dniu przesłania pracy mają ukończone 15 lat. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie/członkinie Jury, ich rodzin i pracownice  

Organizatorki Konkursu. 

4. Cele Konkursu to: 

a. Uchwycenie nastrojów społecznych związanych z dyskusją o aborcji w Polsce; 

b. Uchwycenie zmian świadomości społecznej w trzy lata po Czarnym Proteście i Strajku 

Kobiet; 

c. Organizacja wystawy fotografii, która będzie przyczynkiem do debaty publicznej na temat 

zmiany nastrojów społecznych i koniecznych zmian prawnych dotyczących przerywania 

ciąży w Polsce; 

d. Stworzenie publikacji zbierającej najlepsze prace w celu podnoszenia świadomości co 

do sytuacji kobiet w Polsce i za granicą. 

5. Zadanie Konkursowe to wykonanie fotografii lub cyklu fotografii (max. do 5 zdjęć) o tematyce 

związanej z hasłem Konkursu i o charakterze reporterskim i/lub artystycznym. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

7. Osoba uczestnicząca w Konkursie może zgłosić do Konkursu jedną pracę rozumianą jako jedno 

zdjęcie lub jeden cykl zdjęć o długości nieprzekraczającej 5 fotografii.  

8. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie i być dziełami autorskimi uczestnika/uczestniczki 

Konkursu. 

9. Fotografie muszą mieć format JPG, JPEG, PNG  lub TIFF i nie przekraczać rozmiaru 5 Mb jedna. 

10. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w zgłoszeniu swoich danych osobowych: imienia, 

nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail oraz akceptacja Regulaminu Konkursu, oświadczenia 

o zgodzie na publikację nadesłanej pracy i przetwarzanie danych osobowych. Na prośbę 

autora/ki, fotografia/cykl fotografii może być publikowana anonimowo lub pod wskazanym przez 

autora/autorkę pseudonimem. 



11. Fotografie/cykle fotografii, które już były publikowane w gazetach lub na publicystycznych 

portalach internetowych i/lub zostały nagrodzone lub wyróżnione w innych Konkursach nie mogą 

zostać zgłoszone do Konkursu. 

12. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesłać do 15.08.2019 r. (godz. 23:59)  za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie 

www.federa.org.pl/konkurs. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz 

adres e-mail. 

13. Każdy, kto wziął udział w Konkursie może z uczestnictwa zrezygnować do dnia 01.09.2019 r. za 

pośrednictwem wiadomości e-mail. Wiadomość email zatytułowaną „Rezygnacja”, z której będzie 

jasno i jednoznacznie wynikać wola rezygnacji z Konkursu należy przesłać na adres 

konkurs@federa.org.pl. 

14. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 3 prace nagrodzone oraz 5 wyróżnionych. Decyzja Jury 

jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

15. Osoby nagrodzone otrzymają nagrody pieniężne:  

I miejsce - 3000 zł; 

II miejsce – 2000 zł; 

III miejsce – 1000 zł.  

Podane kwoty są kwotami brutto, płatnikiem podatku jest Organizatorka Konkursu. 

16. Dodatkowo, Jury przyzna 5 wyróżnień. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody 

rzeczowe nie podlegają wymianie. 

17. Organizatorka skontaktuje się z wybranymi osobami z prośbą o przesłanie plików w najlepszej 

możliwej jakości do druku.  

18. Wybrane spośród nadesłanych dzieł prace zostaną opublikowane w publikacji pokonkursowej, 

na stronie internetowej Organizatorki oraz na zarządzanych przez nią profilach i fanpejdżach w 

mediach społecznościowych. Osoby, których prace zostaną opublikowane, nie są uprawnione do 

honorarium z tego tytułu.  

19.  Zgłoszenie zdjęć do Konkursu nie ogranicza praw autorskich ich właściciela/właścicielki. 

Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu autor/ka udziela Organizatorce Konkursu licencji 

niewyłącznej, upoważniającej Organizatorkę do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw 

autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a. Wykorzystanie na stronie internetowej Organizatorki i na prowadzonych przez 

Organizatorkę profilach i fanpejdżach w mediach społecznościowych; 

b. Wystawienie odbitki fotografii/cyklu fotografii w ramach wystawy pokonkursowej; 

c. Umieszczenie reprodukcji w publikacjach prezentujących wybrane prace konkursowe; 

http://www.federa.org.pl/konkurs
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d. Wykorzystanie w materiałach oraz działaniach informacyjnych i edukacyjnych, które 

Organizatorka i upoważnieni przez nią partnerzy i patroni medialni prowadzą w mediach 

elektronicznych, wydawnictwach drukowanych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, w 

wersji pierwotnej lub przetworzonej.  

20. Z chwilą wydania nagrody wybranym Uczestniczkom i Uczestnikom Konkursu, Organizatorka 

nabywa nieodpłatne majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy na następujących polach 

eksploatacji: 

a. Zwielokrotnienie egzemplarzy pracy konkursowej w celu ekspozycji publicznej; 

b. Publiczna ekspozycja w ramach wystawy pokonkursowej i/lub kampanii medialnej; 

c. Wykorzystanie na stronie internetowej Organizatorki i na prowadzonych przez 

Organizatorkę profilach i fanpejdżach w mediach społecznościowych; 

d. Wystawienie odbitki fotografii/cyklu fotografii w ramach wystawy pokonkursowej; 

e. Umieszczenie reprodukcji w publikacjach prezentujących wybrane prace konkursowe; 

f. Wykorzystanie w materiałach oraz działaniach informacyjnych i edukacyjnych, które 

Organizatorka i upoważnieni przez nią partnerzy i patroni medialni prowadzą w mediach 

elektronicznych, wydawnictwach drukowanych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, w 

wersji pierwotnej lub przetworzonej. 

21. Prawa autorskie do fotografii pozostają własnością ich autorów/autorek. W razie skierowania 

przeciw Organizatorce Konkursu roszczeń przez osoby trzecie w związku z naruszeniem ich 

praw, odpowiedzialność cywilno-prawna za wady prawne zgłoszonych do Konkursu fotografii 

spada na uczestnika/uczestniczkę Konkursu. 

22. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 28.09.2019 r. 

23. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Federacji: www.federa.org.pl/konkurs. 

24. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany dat 

przyjmowania zgłoszeń i ogłoszenia wyników, jeżeli będzie to konieczne. 


