
REGULAMIN  
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Z OKAZJI DNIA OJCA 

 „ Niedaleko pada jabłko” 
 

 
I. Organizator  konkursu : 
 
Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. 
 
II. Cel konkursu : 
Celem Konkursu jest : 

1) poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, 
2) poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, 
3) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią, 
4) popularyzowanie twórczości fotograficznej 
5) wzmacnianie więzi rodzinnych. 

 
III. Warunki i zasady  uczestnictwa  w konkursie: 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców  Gminy Jerzmanowa.  
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie  jest: 

1) Przesłanie  do Gminnego Centrum Kultury  w Jerzmanowej jednego zdjęcia wraz  
z wypełnionymi załącznikami nr 1 i 2 ( w formie skanu lub zdjęcia) na adres 
a.stec@gckjerzmanowa.pl  

2) zapoznanie się z  niniejszym Regulaminem, 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno zdjęcie. 
5. Tematem zdjęcia jest portret taty z dzieckiem/dziećmi w powiązanych ze sobą stylizacjach lub 

sytuacjach. 
6. Praca konkursowa nie powinna naruszać praw autorskich oraz praw do prywatności osób 

trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań 
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i 
kultury osobistej 

 
 

 
V. Miejsce i termin  zgłoszenia 

1. Prace należy dostarczyć drogą mailową do dnia 20 czerwca 2021r. do godz. 24:00 na adres 
a.stec@gckjerzmanowa.pl  

    
 

VI. Rozstrzygnięcie  konkursu i nagrody 
 

1. Nadesłane prace zostaną udostępnione w poście na profilu Facebook GCK w Jerzmanowej w 
dniu 24 maja 2021r.  Użytkownicy Fb  będą mogli  zagłosować na wybrane zdjęcie  poprzez 
tzw. „polubienie” w dniach 21-23 czerwca 2021r. Trzy zdjęcia z największą liczbą „polubień” 
zostaną nagrodzone . 

2. Termin głosowania upływa 23 czerwca 2021r. o godzinie 12.00. 
3. Oficjalne ogłoszenie wyników i informacji o osobach nagrodzonych nastąpi 23 czerwca 2021r. 

po podliczeniu głosów maksymalnie do godziny 12:30 na stronie internetowej i Facebooku 
organizatora. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i sposobie 
odbioru nagrody. 

4. Trzy prace z największą ilością „ polubień” otrzymają bon upominkowy o wartości  100 zł. 
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5. Zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie GCK w Jerzmanowej oraz na profilu 
Facebooku.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 
jakości technicznej, prac do których zrobienia wykorzystano nakładki/filtry aplikacji 
Messenger,  Instagram lub innych oraz prac,  które w inny sposób naruszają niniejszy 
regulamin. 

 
 
VII. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów, o których mowa  
w niniejszym Regulaminie.  

2. Organizator  może unieważnić konkurs  w każdym czasie, bez podawania przyczyny.  
3. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

obowiązującego prawa, w szczególności  Kodeksu Cywilnego. 
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca : 

1) jest autorem/autorką załączonego zdjęcia , 
2) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora Konkursu nadesłanego 
zdjęcia w dowolnym czasie i formacie 
3) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

 
 
VII. Kontakt  
 

1. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści 
niniejszego regulaminu.  

2. Osobą upoważnioną do  udzielania informacji  na temat Konkursu jest p. Anna Stec – 
Specjalista ds. programowo-promocyjnych w Jerzmanowej (tel. 76 831 21 11)  

3. Niniejszy regulamin  zostaje udostępniony na stronach internetowych: 
www.gckjerzmanowa.pl  
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