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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Aktywna rodzina” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, w związku z realizacją 

projektu „Aktywna i świadoma rodzina” dofinasowanego ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 2018. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla rodzin uczestniczących w projekcie „Aktywna i świadoma 

rodzina”. 

3. Zdjęcia należy nadsyłać do 23.08.2018 r. 

4. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany 25.08.2018 r. podczas Festynu Rodzinnego 

organizowanego przy Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. 

II. Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii swojej rodziny. 

2. Zdjęcia mają przedstawiać wszelkie formy spędzania czasu wolnego dzieci z rodziną, mogą 

być to fotografie m.in. z wycieczek, zajęć sportowo rekreacyjnych w plenerze. 

3. Każda rodzina może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie. 

4. Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane  

w wyniku obróbki graficznej, powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże  

i fotomontaże) oraz niezwiązane z tematem Konkursu. 

III. Nadsyłanie prac 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres: m.lemanowicz@frrl.org.pl wpisując 

w wiadomości imię i nazwisko rodziców.  

2. Praca powinna zostać przesłana w formacie JPG w jak największej rozdzielczości. 

IV. Komisja konkursowa 

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub 

niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone 

prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). 

Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, 

podpisy, ramki). 
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3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

V. Nagrody 

1. Organizator ogłosi wyniki i uhonoruje atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III, IV, V 

miejsca. 

2. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej podczas Festynu Rodzinnego 

wystawie. 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:  

 akceptuje niniejszy Regulamin, 

 jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy 

na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje, 

 odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać 

skierowane do Organizatora Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 

Konkursu zgodnie z godnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  

29 sierpnia 1997 r. obowiązującej do dnia 24 maja 2018 r. oraz na podst. art. 13 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego  

od dnia 25 maja 2018 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

 

 

 


