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Regulamin konkursu fotograficznego „Fotosztuczki” 
promującego 20. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki  

§ 1  
Organizator i czas trwania  

1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w 
Toruniu przy ul. Gagarina 11. 

2. Konkurs odbywa się w ramach promocji 20. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki i 
skierowany jest do uczestników festiwalu. 

3. Konkurs rozpocznie się w dniu 22 kwietnia 2022 r., a zakończy 24 kwietnia 2022 r.  
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 kwietnia 2022 r. 

 
§ 2  

Warunki uczestnictwa  
 

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, za wyjątkiem osób zatrudnionych w 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w okresie trwania konkursu za 
pośrednictwem wiadomości e-mail zgłoszenia konkursowego.  

3. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 

z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych 

osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem 
prawa do nagrody. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 

§ 3 
Zasady uczestnictwa 

 
1. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające od 1 do 3 zdjęć. 
2. Przesłane zdjęcia powinny być w formacie JPG lub PNG minimum 1500 px szerokości na 

1000 px wysokości. Zdjęcia nie powinny przekraczać 4 MB wielkości, nie powinny 
zawierać znaków wodnych ani podpisów.  

3. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w konkursie polega na prawie 
Organizatora do niedopuszczenia do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym 
uczestnika, który narusza postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

4. Zadaniem uczestnika jest zrobienie zdjęcia podczas jednej z imprez organizowanych w 
ramach 20. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki i przesłanie go na adres 
promocja@umk.pl w tytule wiadomości wpisując „Fotosztuczki”, a w treści imię i nazwisko 
oraz nazwę imprezy, podczas której zdjęcie zostało wykonane. 

5. Zgłoszenie należy przesłać do 24.04.2022 r. do godz. 23:59. 
 

§ 4 
Wyłonienie zwycięzców i nagrody 

 
1. Oceny nadesłanych zdjęć pod kątem oryginalności i kreatywności dokona trzyosobowe 

jury złożone z osób wyznaczonych przez Organizatora. 
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2. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) nagrody główne i 30 (słownie: trzydzieści) 
wyróżnień.  

3. Nagrodę główną stanowi pakiet materiałów promocyjnych Toruńskiego Festiwalu Nauki 
i Sztuki: kubek z powłoką kredową, po której można pisać, torba bawełniana oraz szklana 
butelka z grawerem TFNiS.  

4. Wyróżnienia stanowią materiały promocyjne Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki: 
a. miejsca od 4 do 13 – kubek z powłoką kredową, po której można pisać, 
b. miejsca od 14 do 23 – torba bawełniana,  
c. miejsca od 24 do 33 – szklane butelki. 

5. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  
6. Jury ma prawo do nieprzyznania nagród, jeśli prace konkursowe nie spełnią warunków 

konkursu. 

§ 5 
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.festiwal.torun.pl dnia 28 kwietnia 2022 r. 
2. O przyznaniu nagrody Laureaci konkursu zostaną powiadomieni w dniu rozstrzygnięcia 

konkursu e-mailem przez Organizatora.  
3. Nagrody będzie można odebrać w biurze festiwalu do końca maja 2022 r. Osobom spoza 

Torunia nagrody zostaną wysłane pocztą.  
4. Osobisty odbiór nagrody będzie możliwy za okazaniem dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 
5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym będzie przyczyną odmowy wydania uczestnikowi nagrody w przypadku 
wygranej. 

6. Nagrody nieodebrane w terminie lub zwrócone pocztą przepadają.  
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

  
1. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie: swojego imienia, 

nazwiska, informacji o otrzymanej nagrodzie oraz przesłanego zdjęcia na stronach 
internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby 
związane z podaniem wyników konkursu i odbiorem nagrody. 

2. Przesyłając zdjęcia, uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego zdjęć, także 
bez podania autorstwa, w działaniach promocyjnych związanych z Toruńskim Festiwalem 
Nauki i Sztuki, 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. 

3. Przesyłając zgłoszenie na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
5. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.festiwal.torun.pl oraz w siedzibie 

Organizatora, to jest w Dziale Promocji i Informacji UMK, w Toruniu przy ul. Gagarina 11.  
6. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail Organizatora: 

promocja@umk.pl. 
7. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego 

wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 
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