
 REGULAMIN KONKURSU 
„Wakacje w Osinach” 

I. Ustalenia ogólne 
1.  Organizatorem  konkursu  jest  Rada  Dzielnicy  Osiny,  portal  www.osiny.zory.pl,  Studio  LOMO  Joanna  Durczok

oraz Galeria Artystyczna Ireneusz Mrowiec. 
2. Celem konkursu jest podniesienie aktywności społeczności lokalnej w zakresie zidentyfikowania dotąd nieznanych,  

ciekawych miejsc na obszarze Osin i ich promocja poprzez fotografię. 
II. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział fotografowie amatorzy,  zwani dalej Uczestnikami. 
2.  Nadesłanie  fotografii  konkursowej  przez  Uczestnika  jest  jednoznaczne  z  potwierdzeniem  woli  uczestnictwa

w konkursie. 
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora 

na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. 
Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

4.  Osoby  niepełnoletnie  mogą  wziąć  udział  w  Konkursie  wyłącznie  za  pisemną  zgodą  rodziców  lub  prawnych 
opiekunów. 

5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 
•   posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej, 
•  zgłoszone  do  konkursu  fotografie  konkursowe  nie  naruszają  praw  osób  trzecich,  w  szczególności  praw 

majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów, 
•   udziela organizatorowi konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z fotografii konkursowych 

w celu jej publikacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy 
publikacji jego fotografii, 

•   akceptuje warunki niniejszego konkursu. 
III. Fotografie konkursowe 

1. Uczestnicy mogą nadesłać maksymalnie 5 fotografii.
2. Nadesłane fotografie muszą być zgodne z tematem konkursu “Wakacje w Osinach”. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie fotografii konkursowych sprzecznych

z  przepisami  prawa,  dobrymi  obyczajami  lub  z  innych  względów  powodujących,  że  nie  nadają  się  one
do publicznej prezentacji i rozpowszechniania. 

4. Prace należy nadsyłać w formacie JPG (minimum 2000x1600 pikseli). 
5. Fotografie należy przesyłać na adres: irek_mrowiec@wp.pl (limit wiadomości: 60MB). 
6. Do fotografii należy dołączyć następujące informacje: 

• imię i nazwisko 
• miejsce wykonania zdjęcia (krótki opis) 

7. Zdjęcia niespełniające zasad regulaminu zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
IV. Harmonogram konkursu 

1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych upływa 14 września 2014r.
2. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród wszystkich nadesłanych prac: 

• zwycięzcę wyłoni jury w składzie: Ireneusz Mrowiec, Joanna Durczok oraz członek Rady Dzielnicy. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 września 2014 r. podczas dzielnicowych dożynek.

V. Nagrody 
1. Organizatorzy przewidują nagrody dla trzech najlepszych prac.
2. Nagroda  niespodzianka  dla  zwycięzcy  fundują:  Studio  LOMO  Joanny  Durczok  i  Galeria  Artystyczna

Ireneusza Mrowiec. 
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

VI. Postanowienia końcowe 
1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  problemy  techniczne,   w  szczególności  związane

ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ  na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.
2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nie  odebranie  nagród  przez  laureatów konkursu,  w przypadku

gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
3. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  roszczenia  osób  trzecich  z  tytułu  naruszenia  praw 

autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika Konkursu. 
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  zmian  w  Regulaminie  konkursu  oraz  do  przerwania

lub  odwołania  konkursu.  Wszelkie  zmiany  dokonane  przez  organizatora  będą  publikowane  na  stronie 
www.osiny.zory.pl.


