
 

 

 

 

 

Regulamin Dnia Otwartego dla Fotografów 

 

 Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem „Dnia Otwartego dla Fotografów” jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana 

Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą 

osiedle Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, identyfikujący się numerem NIP: 678-26-80-028, 

wpisany do KRS pod numerem: 0000035552, zwany w dalszej treści niniejszego 

Regulaminu „Organizatorem” lub „Szpitalem”. 

2. Dzień Otwarty dla Fotografów, dalej „Dzień Otwarty”, jest organizowany w dniu 18 

września, w ramach obchodów 60-lecia Szpitala - Organizatora i ma na celu wyłonienie  

i promocję najlepszych fotografii utrwalających zdarzenia odbywające się w unikatowym 

miejscu jakim jest szpital. Dzień Otwarty zostanie przeprowadzony na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

 Uczestnicy 

3. W Dniu Otwartym mogą brać udział Fotografowie zaproszeni przez Organizatora. 

4. Każdy zaproszony Fotograf może przekazać Organizatorowi dowolną ilość wykonanych 

zdjęć. 

5. Udział w Dniu Otwartym jest równoznaczny z akceptacją przez Fotografa niniejszego 

Regulaminu w całości.   

 

 Zasady Dnia Otwartego 

6. Fotografowie otrzymają zaproszenie do udziału w terminie do dnia 5 września 2014 roku. 

7. Zadaniem Fotografa jest wykonanie fotografii obrazujących codzienne funkcjonowanie 

Szpitala w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dostępne będą wszystkie Oddziały 

i Poradnie Szpitala. Wykonywanie zdjęć na Bloku Operacyjnym będzie wymagało 

uzgodnienia z Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa.  

8. Fotografowie biorący udział w Dniu Otwartym i wykonujący fotografie na terenie Szpitala 

oświadczają, że w momencie wykorzystania ich dla celów prywatnych nie związanych  

z organizowanym konkursem, zobowiązują się do opisu miejsca powstania zdjęcia  

z podaniem nazwy Szpitala: „Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ  

w Krakowie – zdjęcie wykonane z okazji Jubileuszu 60-lecia”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Wykonane zdjęcia Fotografowie przekażą w terminie do dnia 30 września 2014 roku  na 

adres:  

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie 

os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków 

lub osobiście w siedzibie Organizatora, Kancelaria pok. 2.  

Technika wykonania prac: papier fotograficzny bądź papier do drukarek do wydruków 

fotograficznych. Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie tytuł/datę. Opis powinien być 

wykonany flamastrem lub długopisem nieścieralnym, pismo drukowane, czytelne, nierozmazane 

i nie przebijające na fotografii.  

10. Szpital dopuszcza możliwość przesyłania zdjęć drogą elektroniczną (ftp) na adres: 

serwer ftp: ftp.zeromski.nazwa.pl 

użytkownik: zeromski_jubifoto 

hasło: FotoGrafia60lat! 

Katalog: / jubifoto 

Zdjęcia należy wysłać na wskazany adres ftp do Katalogu jubifoto tworząc Podkatalog opisany 

imieniem i nazwiskiem fotografa, który przesyła zdjęcia na przedmiotowy konkurs. 

Pliki powinny spełniać wymogi do wydruku cyfrowego w formacie 60x40cm. 

11. Oceny nadesłanych zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora. 

12. Zadaniem Jury jest przyznanie I, II i III miejsca oraz wybranie 10 fotografii najlepiej 

oddających ducha i charakter szpitala. Wybrane prace zostaną zaprezentowane w czasie 

uroczystej Konferencji w dniu 27 października 2014 roku, która odbędzie się w Teatrze im. 

Juliusza Słowackiego w Krakowie i podczas której zostanie ogłoszony zwycięzca konkursu. 

13. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

14. Wystawa, o której mowa w ust. 11 zostanie przeniesiona do siedziby Szpitala. 

15. Fotograf z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora oświadcza, że: 

 akceptuje niniejszy Regulamin; 

 nie będzie udzielał osobom trzecim podanego adresu ftp i danych go uwierzytelniających, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z 

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2002 roku Nr 101, poz. 926 – z późniejszymi zmianami); 

 

ftp://ftp.zeromski.nazwa.pl/


 

 

 

 

 

 udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, uprawniającej Organizatora do korzystania 

przez czas nieoznaczony z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w 

szczególności obejmującej uprawnienie do: 

o utrwalania; 

o zwielokrotnienia wszelkimi technikami; 

o wprowadzenia do pamięci komputera; 

o wystawiania zdjęć.   

    

 

 

 


