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Regulamin konkursu fotograficznego 

Wspieram, pomagam, nie jestem obojętny  

 

I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU  

ORGANIZATOR  
Konkurs organizowany przez Ośrodek wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku  

w partnerstwie z Gminą Jasionówka w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie 

Jasionówka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.  

ADRESACI  
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Jasionówka zakwalifikowanych do udziału projekcie 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Jasionówka” oraz społeczności lokalnej z gminy 

Jasionówka. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczestnicy projektu oraz mieszkańcy gminy Jasionówka, w tym  

osoby niepełnoletnie, które uzyskały pisemna zgodę rodzica/opiekuna prawnego. 

CELE KONKURSU 
Celem głównym konkursu jest wyłonienie zdjęcia pokazującego, jak pomagamy sobie w tym trudnym 

czasie epidemii zawiązanej z COVID-19. 

Konkurs obejmuje gminę Jasionówka w województwie podlaskim.  

1. Cele szczegółowe to:  

1.1. zachęcenie mieszkańców gminy Jasionówka do wykorzystania urządzeń multimedialnych  

i aparatów fotograficznych w inicjatywach integrujących i aktywizujących społeczność lokalną, 

1.2. zainteresowanie mieszkańców gminy Jasionówka niesieniem pomocy sąsiadom i innym 

mieszkańcom,  

1.3. doskonalenie umiejętności rozwoju kompetencji społecznych, edukacyjnych społeczności lokalnej,  

1.4. sprzyjaniu aktywności społecznej i zaangażowaniu w sprawy społeczności lokalnej,  

1.5. zwiększenie motywacji uczestników inicjatywy do świadomego działania na rzecz gminy. 

 

II. ORGANIZACJA KONKURSU  

ZASADY UCZESTNICTWA  
1. Praca konkursowa (zdjęcie) musi być stworzona przez rodzinę lub osobę indywidualną. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest zrobienie zdjęcia przedstawiającego sytuację „Wspieram, 

pomagam, nie jestem obojętny 😊” . 

 

3. Zdjęcia powinny stanowić dzieło oryginalne, dotychczas niepublikowane, przez co należy rozumieć 

wszelkie formy udostępniania pracy w Internecie oraz nie zgłoszone do innego konkursu.  
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4. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku fotograficznym 

oraz technice. 

ETAPY KONKURSU:  
I etap  

Konkurs  zostanie przeprowadzony w siedzibie Organizatora: w okresie 25.05 do 07.06.2020 – 

zgłoszenie prac do konkursu. Liczy się data wpływu do Organizatora. Prace należy składać e - mailowo  

z dopiskiem „KONKURS” na adres email: konkurs@owop.org.pl . W informacji należy podać imię i 

nazwisko oraz numer telefonu w celu kontaktu. 

- do 09.06.2020r. – powołana komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu. 

- do 12.06.2020r. – wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy/OPS.  

O terminie i miejscu wręczenia/przekazania nagród uczestnicy zostaną poinformowani przez 

Organizatora. 

PRACE KONKURSOWE  
1. Zdjęcie należy wykonać techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu 

komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej).  

2. Praca powinna złożona razem z wypełnioną formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1) i zgodą  

na publikacje wizerunku (zał. nr 2). 

3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa 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.  

4. Uczestnik/cy oświadczają, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada wszelkie do niej 

prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie zdjęcia w celach promocji 

projektu (np. poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub archiwów/galerii gminy 

Jasionówka).  

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji projektu. 

7. Publikacja może dotyczyć: materiałów drukowanych, plakatów, banerów reklamowych, 

publikacji na stronach internetowych partnerów projektu oraz publikacji w formie książkowej, 

galerii. Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo, ani terytorialnie.  

NAGRODY  
1. Zwycięzcami konkursu (I, II, III miejsce) zostaną autorzy zdjęć, które zostaną wybrane przez 

kapitułę. 

2. Zwycięscy uzyskają nagrody rzeczowe: I miejsce – tablet; II miejsce – głośnik bezprzewodowy; 

III miejsce – słuchawki bezprzewodowe.  

3. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio zwycięzcom.  

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym 

regulaminie oraz do odwołania Konkursu.  

2. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych  

w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu  
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oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą 

przy zachowaniu zasad określonych w ustawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane 

przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania  

ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wręczenie przyznanych 

w Konkursie nagród.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

5. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.  


