
 

 

 
 

Regulamin Konkursu fotograficznego  

“Misja Cztery Łapy na wakacjach”  

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie „Między Wisłą  

a Kampinosem” z siedzibą w Czosnowie przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów, posiadające  

NIP 5311648415 oraz REGON 141606733, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Celem Konkursu jest promowanie walorów posiadania zwierzęcia w domu, rozwijanie 

wrażliwości na potrzeby zwierząt oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.   

3. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora: www.lgdkampinos.pl , 

stronie fb Organizatora https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/ oraz 

wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/790074568579939/ . Wszelkie informacje  

o Konkursie, zmianach w Regulaminie oraz inne komunikaty dla Uczestników Konkursu będą 

zamieszczone na wskazanych miejscach przez Organizatora. Przekazane w ten sposób 

odpowiedzi, wyjaśnienia i informacje będą wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 

4. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Biura, 22 794-04-88. e-mail: 

biuro@lgdkampinos.pl.  

5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim 

zobowiązań Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Pracę Konkursową wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego 

rozstrzygnięcia, a także eksploatacji prac konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie, zaś Uczestnikom przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych i ich poprawiania. 

6. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie, w tym kosztów 

przygotowania Pracy Konkursowej. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa i termin Konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Województwa Mazowieckiego, zgłoszenia dokonuje 

autor pracy wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Jeżeli autor pracy jest pełnoletni, 

zgłoszenia dokonuje samodzielnie. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

3. Zgłoszenie musi zawierać: 

a) w tytule imię i nazwisko autora, wiek oraz dopisek Konkurs fotograficzny “Misja 

Cztery Łapy na wakacjach” ; 

b) Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 

znajdującej się na fotografii (dołączonej do regulaminu), że wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.   

c) załącznik w postaci zdjęcia konkursowego (Uwaga! Plik JPG lub PNG w nazwie 

powinien być oznaczony tytułem zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autorki/a). 
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4. Warunki dotyczące pracy konkursowej: 

a) praca - zdjęcie będzie przyjęte wyłącznie w postaci cyfrowej; 

b) fotografia może być wykonana aparatem fotograficznym, tabletem lub smartfonem; 

c) uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną fotografię; 

d) przesłany plik musi mieć nie więcej niż 10 MB. 

e) zdjęcie może być w dowolnej kolorystyce; 

f) dopuszczone formaty plików to JPG oraz PNG; 

g) zdjęcie powinno być plikiem oryginalnym, nie przetworzonym komputerowo –  

nie dotyczy korekty kolorystyki, kontrastu i ostrości, a także drobnego retuszu. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby najbliższe w 

stosunku do tych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub 

pozostające w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do ich niezależności lub ewentualnych powiązań  

z Organizatorem, w kontekście przygotowania lub organizacji Konkursu. 

6. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie Organizatora do dnia 31 sierpnia 2022 roku  

do godziny 23:59. Nadsyłanie Zgłoszeń Konkursowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31 sierpnia 2022 roku do godziny 23:59. 

7. Prace złożone po terminie wskazanym w ust. 6 nie będą brały udziału w Konkursie. 

8. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których 

posiadają pełnię praw autorskich. Dokonując zgłoszenia fotografii do Konkursu, Uczestnik 

zapewnia Organizatora, że zgłoszone zdjęcie nie narusza praw osób trzecich i przepisów prawa, 

zaś osoby widniejące na zdjęciu wyraziły zgodę na wykonanie zdjęcia i publiczną jego 

prezentację, w tym prezentację ich wizerunku w Konkursie. Uczestnik ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie roszczenia praw osób trzecich wynikające ze zgłoszonych zdjęć 

do Konkursu. 

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Spośród nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych wygrywa ten o największej ilości polubień  

pod opublikowanym na stronie wydarzenia:     

             https://www.facebook.com/events/790074568579939/  zdjęciem.  

2. Organizator ogłosi listę zwycięzców w konkursie do dnia 17 września 2022 r. 

3. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. Zwycięzcy  

w Konkursie zostaną także poinformowani o jego rozstrzygnięciu bezpośrednio przez 

Organizatora na podany adres e-mail Uczestnika. 

4. W przypadku niezgłoszenia żadnych prac do Konkursu Komisja unieważni Konkurs. 

 

§ 4 Nagrody 

 

Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w dniu wydarzenia „Misja Cztery Łapy”, tj. 17 września  

2022 r. na polanie rekreacyjnej w Laskach gmina Izabelin. Zwycięzcy otrzymają zestawy nagród 

rzeczowych. Nie ma możliwości odbioru nagrody w innym miejscu i terminie.  

 

§ 6 Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkurs zgłaszać należy  

na wskazany adres poczty elektronicznej w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia ogłoszenia 

wyników Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków w prawnych. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia wpływu. 
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§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska, wieku 

zwycięzców i Uczestników, a także umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych 

Organizatora. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 

modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkurs, o czym 

niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Organizatora. 

6. Prace nie spełniające wymogów nie będą brały udziału w Konkursie. 

7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.  

8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

 

 

. 


