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Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez  

Zarząd poznańskiego oddziału Związku Kynologicznego w 

Polsce. Motywem przewodnim jest nasz czworonożny przyjaciel 

towarzyszący nam każdego dnia. Chcemy pokazać nasze psy w 

codziennym życiu, nie tylko na wystawie.  

I. Organizatorem i sponsorem konkursu fotograficznego jest Związek 

Kynologiczny w Polsce Oddział w Poznaniu, ul. Piwoniowa 16.   

II. Konkurs skierowany do osób zrzeszonych w poznańskim oddziale 

ZKwP.   

„Pies na ka ż dy dzie ń ” 
  

KONKURS FOTOGRAFICZNY  
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III. Nagrodą w konkursie fotograficznym będzie kalendarza 2021 rok ze 

zwycięskimi pracami.   

IV. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2020 roku i trwa do 30.06.2020 roku.   

Regulamin konkursu:  

1. Ideą konkursu fotograficznego pt. „Pies na każdy dzień” jest 

przedstawienie życia psa obok nas: w domu, na wycieczce, w pracy, 

na szkoleniu, itd.   

2. Każdy uczestnik może zgłosić 3 fotografie (w formacie JPG o 

maksymalnym rozmiarze 1 MB).   

3. Wybranych zostanie 12 zdjęć, które zamieszczone zostaną w 

kalendarzu na 2021 rok.   

4. Fotografie muszą być pracami autorskimi (czyli samodzielnie 

wykonanymi).   

5. Prace konkursowe należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej 

na adres konkursy.poznan@zkwp.pl z następującymi danymi: imię i 

nazwisko autora, numer telefonu, imię i przydomek psa.   

6. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją pracę zobowiązuje się do 

przesłania czystego zdjęcia (bez znaków wodnych, podpisów).   

7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Pies na cały 

rok" do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w 

przypadku otrzymania nagrody - w celach promocyjnych i 

marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z 

późniejszymi zmianami).  

mailto:konkursy.poznan@zkwp.pl


3 

8. Uczestnik, poprzez wysłanie zdjęć na konkurs, nieodpłatnie przenosi 

na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na 

wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia  

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).   

9. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, 

wyrażonych w niniejszym regulaminie.   

10. Konkurs nie podlega przepisom regulującym zasady udziału w grach i 

zakładach wzajemnych.  


