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REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNO-ARTYSTYCZNEGO   

 „ Z morza o morzu”  

 

§ 1 

Organizator 

 

Organizatorem Konkursu jest Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność z 

siedzibą w Szczecinie 71-604  na ul. Szarotki 8. 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest pokazanie specyfiki środowiska pracy i spędzania wolnego czasu na 

morzu oraz w portach,  promowanie zawodu marynarza, jak i ukazanie ciekawostek oraz 

różnych sytuacji napotkanych na morzach całego świata. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć marynarze należący do Organizacji Marynarzy 

Kontraktowych NSZZ Solidarność. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach : 

I. Fotografia – statek, warunki sztormowe 

II. Fotografia – praca na statku 

III. Fotografia – czas wolny na statku lub w porcie 

IV. Obraz lub rysunek – dowolna tematyka morska związana z pracą na morzu. 

3. Praca musi być podpisana. 

4. Technika wykonania jest dowolna. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do 10 zdjęć lub/i do 10 obrazów, rysunków. 

6. Prace podlegają zwrotowi lecz ich zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przejściem 

praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy. Jednocześnie 

OMK NSZZ Solidarność oświadcza, że konkurs nie ma charakteru komercyjnego a 

otrzymane prace nie będą do celów komercyjnych wykorzystywane. 

7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja regulaminu. 

8. Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą z dopiskiem - Konkurs fotograficzno-

artystyczny w ustalonym przez Organizatora terminie na adres: OMK NSZZ Solidarność, ul. 

Szarotki 8, 71-604 Szczecin lub e-mailem na adres biuro@nms.org.pl  

9. Prace przesłane po terminie będą dopisane do kolejnego konkursu. Obowiązuje data 

stempla pocztowego. 

 

§ 4 

Organizacja i przebieg Konkursu 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych 

w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w wszelkiego rodzaju publikacjach 
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wydawanych przez OMK NSZZ Solidarność lub ich prezentację w formie wystawy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w dowolnym czasie. 

3. Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą brane pod uwagę. 

4. W przypadku zgłoszenia przez kogokolwiek chęci odkupienia praw autorskich 

jakiejkolwiek pracy  konkursowej, organizator zobowiązuje się powiadomić autora pracy,  

Organizacja nie będzie pośredniczyła w ewentualnym rozliczeniu finansowym. 

 

 

§ 5 

Nagrody 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja OMK NSZZ Solidarność która 

wyłania zwycięzców w kategoriach wymienionych w punkcie 2 § 3. 

2. Autorzy zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych otrzymają indywidualne nagrody 

rzeczowe.  

3. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem OMK NSZZ 

Solidarność lub wybranych mediów. 

4. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w terminie ustalonym przez Komisję OMK 

NSZZ Solidarność, która będzie brała pod uwagę zmianowy system pracy na statkach. 

 

 
 
  


