REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Walory kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD Szlakiem Granitu”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tytuł konkursu: „Walory kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD Szlakiem Granitu”;
gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Kostomłoty, Strzegom, Świdnica, Udanin
Żarów.
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła”
z siedzibą w Zastrużu, Zastruże 19, 58-130 Żarów.
3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje
komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji
i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu Szkoły Podstawowej
im. Astrid Lindgren w Zastrużu na Facebooku;
b) osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za
pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Pisemna zgoda
winna zostać przesłana wraz z nadesłaną pracą. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła
„Lubię to” na oficjalnym profilu Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren i tym samym
zyskała status Fana;
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1,
b) uczestnik akceptując regulamin Konkursu prześle na adres zastruze@o2.pl zgłoszenie
wraz ze swoją pracą konkursową.
§ 3. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1. Prace konkursowe muszą przedstawiać zobrazowanie tytułu Konkursu w postaci
zdjęcia.
2. Prace konkursowe muszą zostać wykonane przez Uczestnika Konkursu i spełniać
następujące kryteria:
a) dozwolony format: JPG;
b) wielkość pliku nie może przekraczać 5MB;
c) minimalny rozmiar pliku powinien wynosić 1600x1000 pikseli;

d) każde zdjęcie powinno zostać opisane według następującego wzoru:  imię nazwisko, tytuł
fotografii, data, np. Jan Kowalski- Rodzinnie na Górze Krukowskiej- 15.10.2020r.;
e) fotografie należy nadsyłać na adres: zastruze@o2.pl w formie załączników do listu
elektronicznego:
 w treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, tytuł pracy oraz numer telefonu,
 w temacie wiadomości należy wpisać: ,,Walory kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD
Szlakiem Granitu” oraz swoje imię i nazwisko,
f) każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać 1 fotografię.
§ 4. TERMINY
1. Konkurs trwa od 05.10.2020r. godz. 00:00 do dnia 30.10.2020 r. godz. 23:59:
a) od 05.10.2020r. godz. 00:00 do 30.10. 2020r godz. 23:59 - nadsyłanie prac
konkursowych;
b) nadesłane zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem oraz tematem zdjęcia, zostaną
opublikowane na oficjalnym fanpage Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w serwisie
Facebook. Każdy Uczestnik Konkursu przesyłając pracę wyraża zgodę na jej publikację;
c) od 02.11.2020r. godz. 00:00 do 05.11.2020r. godz. 23:59 prace zostaną poddane ocenie
przez osoby posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook, które będą mogły
oddać swój głos za pomocą przycisku „Lubię to” wskazując na prace, które najbardziej
przypadną im do gustu.
2. Do 0.11. 2020r. autorzy zwycięskich prac w Konkursie zostaną powiadomieni
o wygranej poprzez jednokrotne wysłanie stosowanej wiadomości na adres e-mail
Uczestnika, z którego wysłał prace lub telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu.
Lista zwycięzców będzie również opublikowana na oficjalnym Fanpage Szkoły
Podstawowej im. Astrid Lindgren w serwisie Facebook.
3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres zastruze@o2.pl w terminie do 5 dni od
dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
§ 5. NAGRODY
1. Trzech autorów prac konkursowych z największą liczbą głosów otrzyma nagrody.
Przewidziane są również wyróżnienia.
2. Nagrodami w Konkursie są:
1. miejsce: Bon o wartości 200 zł do wykorzystania w Pizzerii
2. miejsce: Bilet rodzinny dla 4 osób na basen w Żarowie
3 miejsce: Bon o wartości 100 zł do wykorzystania w Rossmanie.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i pamiątkowe upominki.
3. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie osoba wyznaczona przez
Organizatora.

4. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do odbioru nagrody jest osoba, której dane
wskazane są w zgłoszeniu jako Uczestnik. Dopuszcza się możliwość przyznania
pisemnego upoważnienia przez Uczestnika, na mocy którego („Osoba upoważniona”)
otrzyma prawo do odebrania nagrody. O formularz należy się ubiegać drogą mailową.
5. Jeśli Uczestnik nie może sam odebrać nagrody ani upoważnić osoby trzeciej do
odbioru w jego imieniu, nagroda może za zgodą Uczestnika zostać wysłana pocztą na
jego koszt.
§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych (zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) w celu przeprowadzenia
niniejszego konkursu, a także zgody na wykorzystanie zdjęć przez Organizatora.
§ 7. PRAWA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC
1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni praw autorskich
oraz majątkowych do prac zgłaszanych do Konkursu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne
prezentowanie zdjęć na wystawach, w druku oraz w Internecie nie ograniczonym
czasowo oraz terytorialnie.
3. Osoba zgłaszająca zdjęcia do Konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę dotyczącą
wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli zgłoszenie zostanie wypełnione niezgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu
z przyczyn niezależnych od Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie
jego trwania dokonując przy tym wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie fb.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie także prawo do
zawieszenia, przerwania, przedłużenia, odwołania Konkursu w dowolnym momencie
jego trwania.

