
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Przyroda Powiatu Stargardzkiego” 

 

I Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Powiat Stargardzki. 
2. Konkurs odbywa się na facebooku w dniach od 1.05.2018 r. do 30.09.2018 r. 
3. W każdym miesiącu wygrywa zdjęcie z największą ilością „polubień”, a autor otrzymuje 

nagrodę. Nagrody zwycięzcom poszczególnych miesięcy wręczone zostaną po zakończeniu 
konkursu. 

4. Wszystkie oddane później głosy (po zakończeniu miesiąca) nie będą uwzględniane. 
 

 
II Uczestnicy 

 
1. Konkurs adresowany jest do amatorów fotografii. 
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przesłać zgodę opiekuna na udział w konkursie 

(stanowiącą zał. do regulaminu) na adres: m.kukulak@powiatstargardzki.eu 
 

III Zasady konkursu 
 

1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno przyrody, a przede wszystkim odkrywanie 
Powiatu Stargardzkiego. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia  
o tematyce przyrodniczej, ukazującego naturalne piękno Powiatu Stargardzkiego.  

2. Zdjęcie w formacie JPG w rozmiarze do 3 MB z podpisem autora (imię  
i nazwisko), kontaktem telefonicznym oraz miejscem wykonania fotografii należy nadsyłać na 
adres: m.kukulak@powiatstargardzki.eu. 

3. Zdjęcia przesłane inną drogą nie będą brały udziały w konkursie.  
4. Zdjęcia przesłane bezpośrednio na stronę facebooka „Przyroda Powiatu Stargardzkiego” będą 

usuwane. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników podpisujących się słowami 

(Nick), naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe i bez danych kontaktowych. 
6. Zdjęcia zamieszczane będą na facebooku w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku,  

w godz. od 8.00-16.00. 
7. Te same zdjęcia na konkurs mogą być nadesłane przez uczestnika tylko raz. 
8. Uczestnik może być nagrodzony tylko raz podczas trwania konkursu. 
9. W przypadku gdy kilka zdjęć otrzyma taką samą liczbę polubień, o zwycięstwie decyduje 

kolejność nadesłania zdjęć na adres: m.kukulak@powiatstargardzki.eu 
10. W konkursie mogą brać udział jedynie fotografie, które nie zostały nigdzie opublikowane ani 

uprzednio nagrodzone lub wyróżnione w ramach innego konkursu. 
11. Zwycięzcy poszczególnych miesięcy otrzymają nagrody: dyski zewnętrzne. 
12. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. 
13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Stargardzie. 

 

IV Jury 

 

1. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na profilu konkursu są do oceny użytkowników facebooka, 
którzy stanowią jury. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nie spełniających kryteriów 
konkursu. 
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V Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs: 
-   oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin;  
-  oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii 
oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 
ekspozycję. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz 
opublikowanie jego imienia i nazwiska, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na 
stronach internetowych organizatora oraz współorganizatorów, a także na ich wykorzystywanie  
w celach promocyjnych i marketingowych. W szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii 
każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, 
na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie 
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.  
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie 
z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany 

ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. 
3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami 

wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną 
formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018 r. poz. 
165). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.   

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Powiatu Stargardzkiego. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 


