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REGULAMIN KONKURSU GRIFFIN ART SPACE 
 
 

 

§ 1 ORGANIZATOR 
 
Organizatorem Konkursu Griffin Art Space (zwanego dalej Konkursem) odbywającego się w 
ramach festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2017 (zwanego dalej Festiwalem) jest Fundacja 
Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9, KRS 68882 (zwana dalej 
Organizatorem). 
 
 

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU 
 
1. Uczestnikami Konkursu (zwani dalej Uczestnikami) mogą być osoby fizyczne posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych, które dokonają zgłoszenia do Konkursu. 
2. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez zgłoszenie do XII Przeglądu Portfolio 
organizowanego w ramach Festiwalu, a w tym: 
1) wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do XII Przeglądu Portfolio z zaznaczeniem 
zgłoszenia do Konkursu, 
2) przesłanie plików cyfrowych z utworami składającymi się na portfolio Uczestnika (format: jpg 
lub png, preferowana wielkość 1920 px na dłuższym boku), 
3) uiszczenie opłaty za udział w  XII Przeglądzie Portfolio. 
 
 

§ 3 OŚWIADCZENIA 
 
1. Z chwilą przesłania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż: 
1) jest twórcą wszystkich utworów prezentowanych w swoim portfolio i posiada do niech wszelkie 
i nieograniczone prawa autorskie, a także iż utwory te wolne są od roszczeń osób trzecich, 
2) udziela Organizatorowi nieodpłatnej,  nieograniczonej  terytorialnie licencji na korzystanie z 
przesłanych utworów, w celu realizacji i promocji Konkursu, festiwalu Miesiąc Fotografii w 
Krakowie oraz Organizatora. 
2. Organizator oświadcza, iż będzie korzystać z udzielonej mu licencji z poszanowaniem dóbr 
osobistych Uczestników. 
 
 
 

§ 4 LAUREAT KONKURSU 
 
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany przez Organizatora oraz Griffin Art Space, zaś decyzja o 
wyborze laureata Konkursu zostanie ogłoszona do dnia 5.06.2017 na stronie 
www.photomonth.com 
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§ 5 NAGRODA 
 
1. Nagrodą w Konkursie, przewidzianą dla jego zwycięzcy, jest sfinansowanie przez Organizatora 
produkcji 2 egzemplarzy teczki kolekcjonerskiej ze zwycięskim portfolio oraz możliwość 
zaoferowania zakupu jednej z nich do kolekcji Griffin Art Space. 
2. Projekt teczki zostanie opracowany przez grafika wybranego przez Organizatora, zaś produkcja 
teczki zostanie zlecona wykonawcy wybranemu przez Organizatora oraz laureata Konkursu. 
3. Możliwość zaoferowania zakupu teczki do kolekcji Griffin Art Space nie stanowi zapewnienia jej 
nabycia. Cena nabycia teczki do kolekcji Griffin Art Space podlegać będzie uzgodnieniom między 
laureatem, a Griffin Art Space. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania miejsc ex aequo oraz nieprzyznania nagrody. 
 
 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
2. Wszelkie ewentualne spory miedzy Uczestnikami, a Organizatorem rozstrzygane będą 
wyłącznie przez sąd miejsca siedziby Organizatora 
 
 
Fundacja Sztuk Wizualnych 
Kraków, dnia 18.04.2017  


