
W imieniu organizatorów regat – firm FAKRO oraz ZEE SAILING TEAM – oraz patrona medialnego, 
którym jest wydawnictwo ZPR MEDIA, chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału w 
jubileuszowym konkursie fotograficznym, którego temat to: „Morski pojedynek”. Czekamy na doskonałe 
zdjęcia. Uwiecznijcie ryzyko i zaangażowanie, wdzięk łodzi na tle cudownych chorwackich krajobrazów 
oraz piękno sportowej rywalizacji. Główną nagrodą w konkursie będzie rower górski.Nagrodzimy też 
kolejnych 9 wyjątkowych zdjęć. 
Najlepsze fotografie opublikujemy miedzy innymi na stronach internetowych ZPR MEDIA i w magazynie 
„Żagle”. Znajdą się też w regatowym kalendarzu na rok 2018.
Dodatkowo, od 3 do 7 IX, codziennie przed wypłynięciem czekamy na naszej łodzi na najzabawniejsze 
zdjęcia z poprzedniego dnia, a na fotografów czekają nagrody-niespodzianki.

1)  Zdjęcia należy przynosić na jacht załogi Muratora, 
NAJPÓŹNIEJ do 6 września 2016 r.

2)  Od 3 do 6 września, każdego ranka do godziny 10:00, na 
pierwsze 10 osób, które dostarczą zdjęcia czekać będzie 
nagroda niespodzianka.

3)  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się na 
pożegnalnej kolacji.

4)  Na zdjęciu powinny się znaleźć, co najmniej jeden jacht 
(na wodzie, pod żaglami) lub przynajmniej część załogi 
biorącej udział w regatach. 

5)  Odrzucane będą fotografie: 
1.godzące w poczucie przyzwoitości; 
2.nie związane bezpośrednio z tematem konkursu; 
3.nie spełniające standardów jakościowych.

6)  Każdy uczestnik może dostarczyć do 5 zdjęć, najlepiej aby 
były zapisane w formatach RAW oraz JPG (do podglądu). 
Im większa rozdzielczość, tym większa szansa na 
publikację w dorocznym kalendarzu.

7)  Zdjęcia mogą być dostarczane na kartach pamięci albo 
pendrive’ach. Możliwe będzie też zgranie wybranych zdjęć 
prosto z aparatu.

8)  Każdy plik powinien być opisany. MUSI zawierać w nazwie 
IMIĘ i NAZWISKO autora oraz NAZWĘ JACHTU.

9)  Uczestnik zgłaszający pracę do konkursu oświadcza, 
iż jest jedynym autorem fotografii, i że przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do pracy. 

10)  Autor zdjęcia musi mieć zgodę osób na nim 
przedstawionym na wykorzystanie ich wizerunków.

11)  Autor zdjęcia zgadza się na wielokrotne, nieodpłatne 
wykorzystanie zdjęcia na różnych polach eksploatacji, 
w tym w czasopismach i na stronach internetowych 
wydawnictwa ZPR MEDIA, oficjalnych stronach 
Mistrzostw oraz w publikacjach organizatorów i głównych 
sponsorów regat.

12)  Nagrody przyznajemy poszczególnym uczestnikom regat, 
a nie załogom.

13) Przyznanazostanie 1 nagroda główna i 9 kolejnych  
        nagród .
14)  Regulamin dostarczymy na każdy jacht biorący udział w 

regatach. Będzie też dostępny na jachcie Muratora.
15)  Poprzez udział w konkursie wszyscy uczestnicy akceptują 

zasady wymienione w niniejszym Regulaminie. 
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