
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

1) Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej „Konkursem” jest serwis lokalny 

www.kokociniec.pl 

2) Cele konkursu 

a) Promowanie różnych aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia  

b) Promocja pięknych leśnych okolic dzielnicy Ligota-Panewniki 

c) Rozbudzanie zainteresowania różnymi aktywnościami sportowymi 

d) Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii 

3) Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie lasów panewnickich  

4) Tematem konkursu jest prezentacja i promowanie aktywności jakie można realizować na terenie 

lasów panewnickich 

5) Zdjęcie przesyła osoba będąca jego autorem i przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo 

autorskie do nadesłanej fotografii pozbawione jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążone 

prawami i roszczeniami osób trzecich  

6) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację zdjęcia w serwisie lokalnym www.kokociniec.pl i w 

mediach społecznościowych  

7) Nagrodzone prace zostaną bezpłatnie opublikowane w serwisie www.kokociniec.pl  

 

WARUNKI PRZYJMOWANIA PRAC  

1) Udział w konkursie jest bezpłatny  

2) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.  

3) Uczestnikami konkursu są osoby pełnoletnie.  

4) Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu odbywa się do 25.11.2022 

5) Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres aktywnie@kokociniec.pl  

6) W nadesłanej korespondencji należy przesłać nr kontaktowy do nadawcy 

7) Każdy plik powinien być opisany wg następującego schematu: Imię autora_Nazwisko autora  

8) Zdjęcia muszą być zapisane w formacje JPG  

9) Nadesłane zdjęcia niespełniające powyższych zasad nie będą poddawane pod głosowanie  

10) Prezentacja nadesłanych i wyróżnionych zdjęć odbędzie się 26.11.2022 w serwisie 

www.kokociniec.pl  
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11) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion i nazwisk uczestników 

konkursu  

12) Z pośród wszystkich nadesłanych zdjęć zostanie wybranych przez powołaną Komisję  pięć 

najciekawszych prac.  

13) ) Uczestnik konkursu akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w 

konkursie  

14) Podanie danych osobowych, które będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków 

wskazanych w niniejszym Regulaminie, związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 

reklamacji Uczestników Konkursu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w 

Konkursie.    

15) Uczestnik konkursu akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w 

konkursie  

 

 

Pięć zdjęć wyróżnionych przez Komisję  zostanie nagrodzonych upominkami w postaci gadżetów ( 

bidon i pudełko na sałatki ) oraz  podwójnymi wejściówkami/ biletami  do wykorzystania na 

basenach miejskich na Burowcu, Brynowie oraz Zadolu.  


