
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MOJA POLSKA – MOJA GRECJA II EDYCJA – 2013 
 
POD PATRONATEM HONOROWYM Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach 
 
1. ORGANIZATORZY 
 
• Towarzystwo Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Atenach 
• Zrzeszenie Polaków w Grecji im. Książę Mieszko 
• Klub Polskich Przedsiębiorców Agora 
 
2. PATRONAT MEDIALNY 
• Tygodnik Ateoski,  
• AthenianObserver 
• Polonia 
• Polonorama 
 
3. SPONSORZY 
• Galeria M55 w Atenach 
 
4. CEL I CHARAKTER KONKURSU 
4.1. Celem Konkursu jest promocja Polski w Grecji oraz promocja polsko-greckich relacji w sferze kultury. 
Zgłoszone do Konkursu prace powinny prezentowad wydarzenia, ślady historii (obiekty materialne) oraz 
ludzi ukazanych w aspekcie tych relacji. 
4.2. Konkurs posiada charakter otwarty – dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych historią, 
kulturą polską i grecką oraz ich wzajemnymi relacjami. 
4.3. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii wiekowej i tematycznej. Każdy uczestnik Konkursu 
nadsyła DWIE (2) prace o tematyce określonej w p.4.1., przy czym „temat polski” i „temat grecki” może 
występowad oddzielnie w każdej pracy lub łącznie w jednej lub w obu pracach. Ocenie podlega zestaw 
dwóch (2) prac tego samego autora. 

5. NAGRODY 
5.1. Przyznane będą następujące nagrody: 
I nagroda: kupon towarowy o wartości 400 € + dyplom. 
II nagroda: kupon towarowy o wartości 200 € + dyplom. 
III nagroda: kupon towarowy o wartości 200 € + dyplom. 
oraz 3 równorzędne wyróżnienia, potwierdzone dyplomem. 
5.2. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów będzie ekspozycja ich prac w Galerii M55. 
5.3. Autorzy prac nienagrodzonych ale odpowiadających warunkom konkursu otrzymają dyplom 
uczestnictwa a najciekawsze prace będą włączone do publikacji pokonkursowej. 
5.4. Organizatorzy – na wniosek jury – mają prawo do ustanowienia dodatkowej nagrody dla jednego z 
najmłodszych uczestników konkursu (do lat 16), jeśli jego prace odpowiadają warunkom Konkursu. 
5.5. Decyzje Jury są ostateczne i nie podważalne. 
5.6. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej. Nagrody mogą 
byd odebrane osobiście lub przez pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z prawem greckim. Osoby 
niepełnoletnie odbierają nagrody w towarzystwie jednego  
z rodziców lub z prawnym opiekunem. 
5.7. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej pozostają  
w depozycie Przewodniczącego Jury przez okres sześciu miesięcy a po tym okresie ulegają przepadkowi 
lub zostaną przekazane na cele charytatywne. 

6. JURY KONKURSU 
Anna Maria Leonhard – Przewodnicząca 
Justyna Słowik 
Krzysztof Łuczak  



Teodor Adamidis  
Adrian Nowierski 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA 
7.1. Zgłoszone prace nie mogą byd nagrodzone w innych konkursach. 
7.2. Do Konkursu mogą byd zgłaszane tylko prace oryginalne (nie fotomontaże), w formie papierowej o 
wymiarach A4. Do pakietu konkursowego należy dołączyd zapis cyfrowy w formacie JPG (bez kompresji). 
7.3. Prace należy nadsyład w zamkniętych kopertach. Na rewersie każdej pracy należy podad jej temat 
(opis w języku polskim i greckim), datę i miejsce wykonania, oraz dane identyfikujące autora (nazwisko, 
wiek, adres pocztowy i elektroniczny oraz telefon kontaktowy). 
7.4. Prace nieodpowiadające warunkom Konkursu, określonym w niniejszym regulaminie lub nadesłane 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 

8. PRAWA ORGANIZATORÓW 
8.1. Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom; pozostaną w depozycie Towarzystwa Kultury 
Polskiej w Atenach im Juliusza Słowackiego. 
8.2. Organizatorom przysługują majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac w zakresie ich 
prezentacji na wystawach pokonkursowych oraz w zakresie publikacji - w dowolnym czasie i formie, w 
związku z realizacją p.4.1 niniejszego regulaminu. 

9. TERMINY KONKURSU 
9.1. Nadsyłanie prac: od 15.09 do 31.10.2013; decyduje data stempla pocztowego. 
9.2. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie wyników: do 15.11.2013.  
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną ponadto powiadomieni drogą elektroniczną. 
9.3. Zorganizowanie ekspozycji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz uroczyste wręczenie nagród i 
wyróżnieo w Galerii M55: do 30.12.2013. 

10. PRZYJMOWANIE PRAC 
10.1. Prace należy nadsyład w terminie określonym w p. 9.1 na adres:  
P.S.E.P.P. – Maria Zacharopoulou 
Zoodochou Pigis 12-14 
106 81 Athens 
(Tel +30 210 384 3660) 
Na kopercie dopisad FOTO 
10.2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie, dołączają stosowne oświadczenie rodziców lub 
prawnych opiekunów, w którym jednoznacznie wyrażają oni na to zgodę. 
10.3. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do 
zgłoszonych prac oraz równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
10.4. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich 
danych osobowych, w tym na ich udostępnianie. 

11. WYSTAWA POKONKURSOWA 
11.1. Wszystkie koszty związane z organizacją niniejszego Konkursu oraz wystawą pokonkursową 
ponoszą organizatorzy do wysokości ustalonego budżetu. 
11.2. Organizatorzy Konkursu mogą organizowad dodatkowe ekspozycje prac nagrodzonych  
i wyróżnionych oraz pozostałych, w innym miejscu i czasie. Terminy i miejsca tych wystaw będą podane 
do wiadomości publicznej. 

12. KONTAKT 
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktowad się z Kuratorem Konkursu:  
Marek Nadolski 
Tel.: +30 695 654 7824 
e-mail: tkp.ateny@gmail.com 
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