
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
na najciekawsze zdjęcie z „Widowiska Sztuki Światła i Dźwięku” – podświetlamy mury

obronne, które odbędzie się w dniu 21 października 2015 r. o godz. 19:00

Burmistrz Skarszew zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym na najciekawsze zdjęcie
z „Widowiska Sztuki Światła i Dźwięku” – podświetlamy mury obronne.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

1. Dla uczniów Szkół Podstawowych
2. Dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Średnich

Cel konkursu
Celem konkursu jest wybór najciekawszego zdjęcia z „Widowiska Sztuki Światła i 
Dźwięku” – podświetlamy mury obronne, które odbędzie się w dniu 21 października 2015 
r. o godz. 19:00 od strony ul. Kościerskiej.

Warunki ogólne

1. Poniższy Regulamin określa warunki, zasady i zakres uczestnictwa w konkursie
2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Skarszew
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Szkół 

Gimnazjalnych i Średnich.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
5. Konkurs rozpoczyna się 21 października 2015 r  o godz, 19:00.
6. Zdjęcia należy wysłać na adres skarszewy@skarszewy.pl do 23 października do 

godz. 23 
7. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr. 1 do 

niniejszego regulaminu), dostępnej na stronie internetowej www.skarszewy.pl  
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację informacji 

o uczestnikach oraz działaniach podjętych w ramach konkursu.

Zasady konkursu
1. Każdy zgłaszający może dostarczyć 1 pracę konkursową, w formie fotografii z 

w/w widowiska.
2. Praca konkursowa może mieć tylko jednego autora oraz nie może naruszać praw osób 

trzecich. 
3. Praca konkursowa powinna być dostarczona w wersji elektronicznej, format JPG,  w 

jak najwyższej rozdzielczości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik  nr. 2 do 
niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie przedstawiają zgodę rodzica lub 
opiekuna prawnego na udział w konkursie zał. nr. 3 do niniejszego regulaminu.

Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięskie prace zostaną opublikowane  na stronie www.skarszewy.pl i Facebooku oraz 
wykorzystane dla celów promocyjnych.

http://www.skarszewy.pl/
http://www.skarszewy.pl/


Nagrody

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięskich prac,  po 3 w każdej kategorii.
I- bon do sklepu Hamond wartości  250,00 zł
II- bon do sklepu Hamond wartości  150,00 zł
III- bon do sklepu Hamond wartości  100,00 zł

Najciekawsze zdjęcia zostaną wybrane przez jury powołane przez Burmistrza Skarszew.
Postanowienia końcowe
Organizator uzyskuje nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania nadesłanych 
prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wszelkich polach eksploatacyjnych dla 
celów informacyjnych i promocyjnych, a zwycięzcy zobowiązują się do przeniesienia praw 
autorskich do pracy na Organizatora.
Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na 
podstawie oświadczeń złożonych przez autora pracy, a wymaganych niniejszym 
Regulaminem.
Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, jeżeli:
jego praca jest niezgodna z Regulaminem Konkursu;
jego praca okaże się identyczna bądź podobna do znanych już prac;
jego praca narusza prawa autorskie osób trzecich.
Organizator nie zwraca uczestnikom prac zgłoszonych do konkursu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Skarszewy, 14.10.2015 r.



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
do Konkursu Fotograficznego na najciekawsze zdjęcie z „Widowiska Sztuki Światła i
Dźwięku” – podświetlamy mury obronne, które odbędzie się w dniu 21 października

2015 r. o godz. 19:00

*W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszeniową wypełnia rodzic lub prawny opiekun

Imię i Nazwisko autora zdjęcia

Nazwa Szkoły i klasy

Adres

Nr telefonu

e-mail

Załącznik nr 2

Oświadczenie osoby zgłaszającej

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu, który jest dla mnie w
pełni zrozumiały i akceptuję jego wszystkie postanowienia.

................................................. ...............................................
Miejscowość i data Czytelny podpis

Załącznik nr 3

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (dot. osób niepełnoletnich)

Ja, ............................................................................., legitymująca/legitymujący się 
dowodem osobistym ............................................... (seria i numer), 
zezwalam córce/synowi................................................................... w wieku ................ lat, 
na udział w konkursie fotograficznym  na najciekawsze zdjęcie z „Widowiska Sztuki 
Światła i Dźwięku” – podświetlamy mury obronne, które odbędzie się w dniu 21 
października 2015 r. o godz. 19:00
a, tym samym na przesłanie pracy konkursowej oraz podanie informacji niezbędnych do 
udziału w konkursie.
....................................................... ..........................................
Miejscowość i data Czytelny podpis


