
Regulamin konkursu fotograficznego „Super rodzinka z gminy Długołęka”

I Postanowienia ogólne

1. Celem  konkursu  fotograficznego  „Super  rodzinka  z  gminy  Długołęka”  jest  promocja  postaw
prorodzinnych oraz rozwijanie talentu fotograficznego.

2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Super rodzinka z gminy Długołęka” (zwanego w dalszej
części  regulaminu Konkursem) jest  Gmina Długołęka, ul.  Robotnicza 12, 55-095 Mirków (zwana  
w dalszej części regulaminu Organizatorem).

3. Tematem Konkursu jest rodzina.

4. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny.

5. W Konkursie mogą wziąć udział tylko rodziny mieszkające na terenie gminy Długołęka.

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II Zasady uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

a) polubić profil gminy Długołęka na Facebooku (www.facebook.com/wdlugolece);

b) wkleić zdjęcie swojej rodziny w komentarzu pod postem o Konkursie;

c) podpisać zdjęcie nazwiskiem rodziny (np. rodzina Kowalskich) i hasztagiem #superodzinka

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 fotografię.

3. Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa się wyłącznie na www.facebook.com/wdlugolece od dnia jego
ogłoszenia  do  31.05.2017  r. Zdjęcia  zgłoszone  po  tym  terminie,  nadesłane  w  sposób  inny  niż
ustalony lub niezgodne z regulaminem, nie biorą udziału w Konkursie.

4. Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych, nie może być antyreklamą ani naruszać wizerunku
Organizatora.

5. Ocenie będzie podlegać oryginalność zdjęcia oraz jego popularność, która mierzona będzie liczbą
zebranych  pod  nim  lajków.  Głos  decydujący  o  wyborze  zwycięskiego  zdjęcia  będzie  miało  Jury
powołane przez Organizatora.

6. W Jury zasiadają pracownicy wydziału promocji gminy  i współpracy z zagranicą.

7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 03.06.2017 r. podczas II Gminnego Dnia Rodziny, który
odbędzie  się  w  parku  w  Szczodrem  przy  ul.  Spacerowej  w  godz.  14-20.  O  dokładnej  godzinie
ogłoszenia wyników uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni na gminnym Facebooku.

9. Zgłoszenie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

a) osoba nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz przyjmuje na siebie wszelkie
roszczenia  jakiejkolwiek  natury,  związane  z  nadesłanymi  fotografiami,  które  osoby  trzecie
mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu;

b) kwestie  związane  z  ochroną  wizerunku  zostały  uregulowane  z  osobami  fotografowanymi,  
a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych  
w regulaminie Konkursu,

c) Osoba  biorąca  udział  w  Konkursie  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  przez
Organizatora  Konkursu  nadesłanych  zdjęć  w  dowolnym czasie  i  formie  dla  celów  promocji.
Zdjęcia mogą być poddane obróbce graficznej.

d) Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  dla  celów
przeprowadzenia konkursu i przekazania nagród zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.

http://www.facebook.com/wdlugolece
http://www.facebook.com/wdlugolece


10. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  fotografii  i  tekstów  o  treściach  powszechnie
uznawanych  za  obraźliwe,  naruszających  prawa  osób  trzecich  lub  prawo  polskie,  zawierających
treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzących w uczucia religijne.

11. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną.

III Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany Konkurs.

2. Niniejszy regulamin wchodzi  w życie z  dniem rozpoczęcia Konkursu i  obowiązuje  do czasu jego
zakończenia.


