
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Nasze Wiewiórki”

Temat konkursu
„Nasze wiewiórki” – w ramach promocji miasta Olecko oraz ochrony zwierząt zagrożonych 
wyginięciem.  

I Zasady ogólne*

1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie "Rock nad Legą" w Olecku zwanego dalej 
Organizatorem.
2. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: ernestchmura76@gmail.com
3. Konkurs trwa od 01.07.2022r. do 31.07.2022r

II Wytyczne i tematyka konkursu*

1. Konkurs skierowany jest do osób, które lubią bezkrwawe łowy i upolują wiewiórkę na terenie 
Olecka. 
2.Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania dostarczyć do Organizatora zgodną z 
tematyką fotografię wykonaną za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, smartfona, lub 
aparatu tradycyjnego (z zastrzeżeniem, że zgłoszona praca dostarczona będzie do Organizatora w 
formie cyfrowej).

III Prace konkursowe
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace.
2. Technika wykonania prac dowolna. Mogą być barwne lub czarno-białe.
3. Każda praca musi być opisana.
Opis powinien zawierać: imię i nazwisko, miejscowość, nr telefonu oraz tytuł zdjęcia.
1. Zgłoszenie prac odbywa się poprzez przysłanie zdjęć zgodnych z tematyką konkursu i 
wymaganiami technicznymi.
2. Polubienie profilu na portalu facebook "Rock nad Legą".
3. Nadesłany plik musi być w formacie JPG, jego rozmiar nie może być
większy niż 5MB, a wymiary nie mogą być mniejsze niż 1200x1200 pikseli.
Plik musi być nazwany w formacie „ImięNazwisko_TYTUŁ” (np.
Jan Kowalski_Nasze wiewiórki.jpg),
5.Zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób
trzecich.
6. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w
innych konkursach w dniu przysłania.
7. Zdjęcia niespełniające wymogów nie będą brały udziału w konkursie,
8. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo zgodę
na publikację nadesłanego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
A) profile społecznościowe Organizatora i Sponsora (Facebook, Instagram,
Twitter),
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez
uczestnika jakichkolwiek praw autorskich lub osobistych.
10. Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią
warunków wymienionych wyżej, zostaną wykluczone z konkursu.
11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu konkursu (sponsora), w tym członkowie jury
oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.



12. Nadesłane na konkurs fotografie pozostają w archiwum organizatora i po rozstrzygnięciu 
konkursu nie będą odsyłane.
Warunki uczestnictwa
13. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
14. Konkurs dostępny jest dla wszystkich osób fotografujących amatorów i profesjonalistów.
13. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, którym nie jest obca 
„Wiewiórka”.
14. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne i nieograniczone prawa autorskie i jest uprawniony do 
dysponowania zdjęciem.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na dowolne, nieograniczone i nieodpłatne ich wykorzystanie przez 
organizatora.
Terminy
16. Ostateczny termin nadesłania prac: 31.07.22 roku.
Decyduje data wpłynięcia prac do organizatora.
17. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się drugiego dnia Festiwalu „Rock 
nad Legą” 06.08.22r. O godz. 15.00
Nagrody
18. Przewiduje się przyznanie 3 równorzędnych nagród w wysokości 100 zł plus niespodzianki.
19. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Postanowienia końcowe
20. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 
Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach 
informacyjno- marketingowych Organizatora.
21. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 
883 z późn. zm.)
4. 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich punktów 
regulaminu.
22. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
        
   
IV Postanowienia końcowe

1. Nadesłane prace będą poddane ocenie jury.
2. Nagrodzone zostaną najlepsze prace, a kryterium wyboru stanowią
kreatywność, wartość merytoryczna oraz zgodność z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
4. Obrady jury odbędą się dnia 01.08, a decyzja dotycząca wyników
zostanie ogłoszona dnia 07.08. 2022r. o godz. 15.00 na festiwalowej scenie oraz na profilu 
facebookowym Organizatora.
6. Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę.
7 Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w
przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
8. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu
warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw
autorskich do nadesłanej fotografii, Organizator ma prawo do:
1) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
2) wykluczenia uczestnika z konkursu
3) odmowy przekazania nagrody.
9. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny na profilu facebook "Rock 
nad Legą" 
           
V  Ochrona danych osobowych oraz formularz uczestnictwa (Poniżej)*

1. Dane osobowe osób nagrodzonych będą przetwarzane przez Organizatorów
– jako administratora danych osobowych.
3. Organizator może udostępniać publicznie dane w postaci imienia i nazwiska zwycięzców na:



1) profilach społecznościowych Organizatorów i Sponsorów (Facebook,
Instagram, Twitter),
2) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją konkursu Organizator
przechowuje do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
wynikających z uczestnictwa w Konkursie oraz przez okres niezbędny do
wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego bądź też do czasu posiadania
udzielonej zgody.

Oświadczenie konkursu fotograficznego „Nasze wiewiórki"

Imię :
Nazwisko:
Adres e-mail:
Nr tel. komórkowego:
Model aparatu/telefonu, którym
wykonano zdjęcie konkursowe: 
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „Nasze wiewiórki" zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 
niniejszego konkursu,
na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz 926).
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu
jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator.

Data i podpis:
.........................................................

       


