Stara Wieś, 22.04.2022r.

Regulamin konkursu fotograficznego
pt. ,,Gmina Radzyń Podlaski w Obiektywie”

§1
Postanowienia ogólne

1.

Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Gmina Radzyń Podlaski w
Obiektywie” (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w
Konkursie na prace fotograficzne.

2. Organizatorem konkursu jest fundacja My Słowianie, adres: Stara Wieś 33A,
21-345 Borki.
3. Celem konkursu jest :
-zarejestrowanie uroków Gminy Radzyń Podlaski, jej przyrody i architektury,
-uwrażliwienie na piękno przyrody i architektury, a także zachęcenie do
poznawania Gminy Radzyń Podlaski,
-odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Gminie Radzyń Podlaski,
-wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno gminy (architektura
oraz krajobraz zurbanizowany) w sposób promujący walory architektonicznoprzyrodnicze Gminy Radzyń Podlaski,
-rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni,
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- rozwijanie talentów i pasji,
-rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania
wolnego czasu.
4. Termin ogłoszenia konkursu: 22.04.2022r.
5. Termin zakończenia konkursu: piątek 17 czerwca 2022r. o godz. 23.59.
6. Termin ogłoszenia wyników: czwartek 30 czerwca 2022r. o godzinie 15.00.
7. Miejsce

ogłoszenia

konkursu:

platforma

internetowa

Facebook

(https://www.facebook.com/fundacjamyslowianie)

§2
Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba bez
ograniczenia wiekowego. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu kilka prac.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie na:

adres mailowy

Organizatora: fundacja@fundacjamyslowianie.pl pracy konkursowej (w
formacie JPG lub TIFF o minimalnej rozdzielczości 1920x1080) wraz z
wymaganymi załącznikami: skanu/zdjęcia Oświadczenia o nieodpłatnym
przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu (zał. nr 1 do
Regulaminu) oraz skanu/zdjęcia Karty zgłoszeniowej (zał. nr 2 do Regulaminu).
4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia na terenie Gminy Radzyń
Podlaski.
5. Technika wykonania pracy jest dowolna.
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6. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym
Rzeczypospolitej

Polskiej,

zawierające

treści

obraźliwe

lub

obelżywe,

naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści
erotyczne,

niecenzuralne,

ośmieszające,

nieprzyzwoite,

naruszające

powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle
religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań
określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają
odrzuceniu przez Organizatora.
7. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie
Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub
powzięcia nowych informacji.
8. Zwycięzców wyłoni 3-osobowa Komisja powołana przez Prezesa fundacji My
Słowianie.
9. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
a. staranność wykonania, jakość zdjęcia oraz wartość artystyczna;
b. realizacja tematu i poszukiwanie własnych sposobów przekazu –
oryginalność.
10. Jury będzie mogło przyznać nagrody ex aequo.
11. O decyzji Komisji konkursowej nagrodzone osoby zostaną
powiadomione indywidualnie przez Prezesa Fundacji My Słowianie
12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na platformie
internetowej Facebook (https://www.facebook.com/fundacjamyslowianie).

§3
Nagrody
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1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1000,00zł.
2. Przewiduje się przyznanie nagród:
a. za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa, dyplom i ekspozycja pracy w
materiale filmowym dotyczącym projektu „Odlotowa Gmina Radzyń
Podlaski” oraz na profilach fundacji w mediach społecznościowych
b. za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa, dyplom i ekspozycja pracy w
materiale filmowym dotyczącym projektu „Odlotowa Gmina Radzyń
Podlaski” oraz na profilach fundacji w mediach społecznościowych
c. za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa, dyplom i ekspozycja pracy w
materiale filmowym dotyczącym projektu „Odlotowa Gmina Radzyń
Podlaski” oraz na profilach fundacji w mediach społecznościowych

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tych nagród spoczywa na
producencie nagród, lub sprzedawcy, od którego nagrody zostały nabyte przez
Organizatora.
4. Nie istnieje możliwość przenoszenia nagród na inne osoby.
5. Niezależnie od ilości przesłanych zgłoszeń, jeden uczestnik może otrzymać
tylko jedną nagrodę.
6. Nagrody będą do odebrania po uprzednim, indywidualnym, uzgodnieniu
miejsca i terminu odbioru.

§4
Reklamacje
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1. Reklamacje w formie pisemnej można zgłaszać mailowo w dniu 1 lipca 2022r.
(piątek) w godz. 07:30–15:30 adres: fundacja@fundacjamyslowianie.pl
2. W reklamacji powinny zostać zawarte:
a. dane

osoby

składającej

reklamację:

imię

i

nazwisko,

adres

do

korespondencji, numer telefonu,
b. dokładny opis przedmiotu reklamacji.
3. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód
(materialnych, niematerialnych) wynikłych w związku z odbiorem nagród.

§5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu konkursu oraz polityki prywatności (Zał. nr 3 do Regulaminu).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym
momencie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym
regulaminie na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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