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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Pomaganie w czasach pandemii widziane w obiektywie” 

 

§ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody 

w Konkursie „Pomaganie w czasach pandemii widziane w obiektywie”, zwany dalej 

Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Baza Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego, zwana dalej 

Organizatorem. 

3. Konkurs jest współfinansowany ze środków Biura Promocji Starostwa Powiatowego 

w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. 

 

§ 2 

CELE KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest upowszechnienie idei wolontariatu, zwiększenie świadomości 

i aktywności wobec potrzebujących i pomagającym zwłaszcza w czasach pandemii. 

 

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby związane z Bazą Wolontariatu Powiatu Piaseczyńskiego 

oraz z powiatem piaseczyńskim. 

2. Do Konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego.  
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§ 4 

ZASADY KONKURSU 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

2. Uczestnik Konkursu może nadesłać  wyłącznie zdjęcia nigdzie wcześniej niepublikowane 

 i nienagradzane w innych konkursach.  

3. Zdjęcie powinno ukazywać sytuacją związaną z pomaganiem, zwłaszcza z pomaganiem 

w czasie pandemii. 

4. Zdjęcia należy nadsyłać w formacje JPG  w rozdzielczości 300 dpi bez obróbki cyfrowej 

i fotomontażu.  

5. Zabronione jest przesyłanie na Konkurs materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem 

w szczególności propagujących piractwo komputerowe. 

6. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez Uczestnika Konkursu. 

7. Praca powinna być opisana w treści maila imieniem i nazwiskiem  Uczestnika Konkursu. 

8. Zdjęcia należy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: 

wolontariat@piaseczno.pl  

9. Uczestnik Konkursu zrzeka się wszelkich praw do zdjęcia na rzecz organizatora Konkursu 

i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem organizatora Konkursu. 

10. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, Uczestnik, przesyłając 

fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 

osoby. 

11. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne: 

✓ z akceptacją Regulaminu Konkursowego  

✓ ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) 
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§ 5 

TERMIN ZGŁASZANIA I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się 01.07.2020 r. na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu www.wolontariat.piaseczno.pl oraz na Facebooku 

https://www.facebook.com/Baza-Wolontariatu-Powiatu-Piaseczy%C5%84skiego-

238037046258939/?modal=admin_todo_tour  

2. Pracę należy zgłaszać do Konkursu najpóźniej do 15.09.2020 r. Prace dostarczone po 

wskazanym terminie nie będą uwzględniane i nie będą brały udziału w Konkursie.  

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 15.10.2020 r. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone na stronie www.wolontariat.piaseczno.pl oraz na Facebooku 

https://www.facebook.com/Baza-Wolontariatu-Powiatu-Piaseczy%C5%84skiego-

238037046258939/?modal=admin_todo_tour  

 

§ 6 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych prac najpóźniej do 15.10.2020 r.  

2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac, wybierając najciekawsze zdjęcie ukazujące scenę 

związaną z pomaganiem, zwłaszcza w czasach pandemii. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne. 

 

§ 7 

NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa wybierze laureatów zajmujących pierwsze, drugie i trzecie miejsce 

w Konkursie.  

2. Nagrodami w Konkursie są: 

I NAGRODA: album ze zdjęciami, pendrive, butelka, koszulka, torba 

II NAGRODA: album ze zdjęciami, pendrive, butelka, torba 

III NAGRODA: album ze zdjęciami kubek ceramiczny, torba 
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3. Nagrody należy odebrać osobiście w Starostwie Powiatowym w Piasecznie 

(ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno) po uzgodnieniu dogodnego terminu. 

 

§ 8  

UWAGI KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie się do Konkursu i udział w Konkursie są równoznaczne z akceptacją wszystkich 

warunków Regulaminu. 

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

4. Regulamin dostępny jest  w siedzibie organizatora oraz na stronie www.wolontariat.piaseczno.pl 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia.  

6. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkursu, należy wystąpić z zapytaniem mailowo 

wolontariat@piaseczno.pl 
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