
Kraków, 15/8/2014

REGULAMIN KONKURSU "Boruszyn, droga i ja"

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Afryka Nowaka.

2. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 2 zgłoszenia - pojedyncze zdjęcia lub fotoreportaże 
składające się z maksymalnie 5 zdjęć. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do 12 września 2014
roku włącznie.

3. Prace należy przesyłać na adres: konkursy2014@plenerpodrozniczy.pl (w temacie koniecznie 
prosimy o wpisanie: Boruszyn, droga i ja). Dłuższy bok zdjęć nie powinien być większy niż 1200 
px (chyba, że wymaga tego kompozycja ujęcia, np. zdjęcie panoramiczne), a opisy nie krótsze niż 
250 znaków.

4. Uczestnik przesyłając zdjęcia konkursowe akceptuje niniejszy regulamin. W szczególności 
potwierdza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 
fotografii.

5. Organizator zastrzega, że przesłane prace będę wykorzystywane WYŁĄCZNIE przez 
Stowarzyszenie Afryka Nowaka do celów promocyjnych i organizacyjnych konkursu „Boruszyn, 
droga i ja”, a także Pleneru Podróżniczego im. Kazimierza Nowaka – także w latach następnych.

6. Rozstrzygnięcie konkursu jest dwuetapowe. Wybrane zdjęcia opublikujemy na stronie 
plenerpodrozniczy.pl , a najpóźniej 15 września 2014 r, spośród nich wybierzemy piętnaście 
(zdjęć/reportaży), które zostaną opublikowane na peron4.pl. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi 15 października 2014 – o zwycięstwie zdecydują czytelnicy portalu peron4.pl .

7. Udział w konkursie jest dobrowolny, nieodpłatny i spontaniczny – nie przewidujemy żadnych 
odwołań od rozstrzygnięć o zwycięstwie i kwalifikacjach do drugiego etapu. Przy wyborze zdjęć 
konkursowych kierować się będziemy subiektywnymi ocenami, odczuciami i estetyką – zależy nam
jednak by przesyłane zdjęcia były wykonane w drodze na 3. Plener Podróżniczy im. Kazimierza 
Nowaka, podczas niego lub/i w drodze powrotnej z Boruszyna, a ich opisy wiązały się z ideami i 
założeniami Pleneru. Nie przyjmujemy zdjęć wykonanych przed 10 sierpnia 2014 roku. Zdjęcia, 
których treść wydawać się nam będzie obraźliwa, niestosowna czy pozbawiona fundamentalnego 
poczucia humoru nie zostaną upublicznione, o czym autor zostanie poinformowany drogą 
elektroniczną.

8. Autorka/autor najlepszej pracy nagrodzony zostanie trzywydaniową prenumeratą magazynu 
Kontynenty ufundowaną przez Wydawnictwo Agora, sakwami rowerowymi Extra Dry 30l 
ufundowanymi przez firmę Crosso oraz przewodnikiem „Beskid Niski. Od Komańczy do 
Wysowej.” ufundowanym przez Wydawnictwo Sklepu Podróżnika. Ilość nagród może się 
zwiększyć.

9. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i życzymy udanej 
zabawy!


