
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"Chodzę pieszo – widzę więcej,

czyli co nas omija, kiedy siedzimy za kółkiem"

1. Organizatorzy:
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli (e-mail do kontaktu: r.bak@mdkstalowawola.pl)
Urząd Miasta Stalowa Wola

2. Adresaci Konkursu i warunki uczestnictwa:
Obywatele  Polski  we  wszystkich  przedziałach  wiekowych,  zarejestrowani  na  portalu
społecznościowym facebook.com.
Z konkursu wyłączone są osoby związane zawodowo z Organizatorami.

3. Cele Konkursu:
Promocja  pozytywnych  postaw  i  świadomości  obywatelskiej  w  zakresie  zdrowia,  rekreacji
i ekologii, w nawiązaniu do ogólnoświatowego Dnia Bez Samochodu.

4. Kryteria Konkursu:
4.1 Jako  Uczestnika  Konkursu  uważa  się  osobę,  która  opublikowała  swoją  pracę

zgłoszeniową w komentarzu pod informacją o Konkursie zamieszczoną na oficjalnym
fanpage'u  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Stalowej  Woli
(www.facebook.com/mdkstalowawola).  W  komentarzu  dodatkowo  należy  umieścić
krótki opis informujący o tym, co przedstawia dana praca i jak odnosi się to tematu
Konkursu.   
Zdjęcia  umieszczone  na  innych  profilach  i  przy  innych  postach  nie  zostaną
uwzględnione jako prace konkursowe.

4.2 Każdy Uczestnik  może  zgłosić  do  Konkursu  maksymalnie  jedno  zdjęcie,  wykonane
dowolnie  aparatem  lub  telefonem.  Zdjęcie  musi  nawiązywać  do  tematu  Konkursu,
a więc promować poruszanie się po mieście pieszo, bądź też ekologicznymi środkami
transportu innymi niż samochód.

4.2 Zgłaszając zdjęcie do konkursu Uczestnik musi być zarejestrowany w portalu jako osoba
rzeczywista.  W  innym  przypadku  musi  podać  swoje  imię  i  nazwisko  razem  ze
zgłoszeniem w komentarzu.

4.3 Uczestnik oświadcza, iż zgłoszona przez niego praca jest jego autorstwa i przysługuje
mu  do  niej  całość  praw  autorskich,  a  także  posiada  zgodę  osób  widniejących  na
przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu.

4.4 Zabronione  jest  dodawanie  zdjęć  sprzecznych  z  prawem lub  dobrymi  obyczajami  –
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń, które naruszają politykę treści
portalu facebook.com, a także powszechnie przyjęte normy i obyczaje. O tym, że praca
narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora. 

5. Ocena prac konkursowych:
5.1 Zwycięzcy  zostaną  wyłonieni  w  drodze  głosowania.  O  tym,  które  prace  zwyciężą,

decydować  będą  Użytkownicy  portalu  poprzez  oddawanie  głosów,  czyli  kliknięcia
"Lubię to" przy wybranych zgłoszonych pracach. Trzech uczestników, którzy najpóźniej
w terminie podanym w punkcie 6 otrzymają najwięcej "polubień" otrzyma tytuł kolejno:
1, 2 i 3 miejsca, a także przysługujące nagrody rzeczowe.

5.2 Zdjęcia nie podlegające wszystkim kryteriom konkursu nie zostaną uwzględnione jako
kwalifikujące się do tytułu zwycięzcy oraz nagrody rzeczowej. W przypadku, gdy takie
zgłoszenie  otrzyma największą  liczbę  głosów,  tytuł  zwycięzcy i  nagroda przypadnie
następnemu Uczestnikowi z największą liczbą głosów. Ostateczną decyzję o wygranej
podejmuje Organizator.

http://www.facebook.com/mdkstalowawola


5.3 Zakazane jest korzystanie przez jedną osobę w celu oddawania głosów w Konkursie z
więcej  niż jednego profilu w Serwisie Facebook, w szczególności poprzez tworzenie
fikcyjnych  profili.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieuwzględniania
nieaktywnych  i  fałszywych  kont  zakładanych  przez  użytkowników  na  potrzeby
zwycięstwa w konkursie, a także głosów oddawanych przez w/w konta. 

6. Terminy:
Prace konkursowe można zgłaszać:

– od 15 września 2015 od godz. 9:00.
– do 22 września 2015 (Światowy Dzień bez Samochodu) do godz. 23:59:59.

Głosowanie trwać będzie do 23 września do godz. 12.00. 
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 23 września o godz. 12.10.
Wszelkie głosy oddane po ogłoszeniu wyników nie będą brane pod uwagę.

7. Nagrody:
Nagrodzone zostaną trzy prace konkursowe wybrane przez Użytkowników w drodze głosowania.
Autorzy wybranych zdjęć otrzymają kolejno:
I miejsce – bon o wartości 300 zł na zakupy w sklepie sportowym;
II miejsce – bon o wartości 200 zł na zakupy w sklepie sportowym;
III miejsce – bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie sportowym.

8. Uwagi końcowe:
Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  i  deklaracją  przestrzegania
niniejszego Regulaminu.
Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Organizatora są ostateczne.
Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  treści  publikowane  przez  Użytkowników
i ewentualne ich konsekwencje.
Każdy uczestnik przystępując do Konkursu i podając swoje dane osobowe oraz prace autorskie,
wyraża  zgodę  na  ich  przetwarzanie  przez  Miejski  Dom  Kultury  w  Stalowej  Woli  w  celu
dokumentacji i rozliczenia zawodów. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


