
 
Niepołomice 2 sierpnia 2011 roku 
 
 

Regulamin konkursu „Moje dziecko w obiektywie”. 
 
1. Organizatorem konkursu jest 

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 

Plac Zwycięstwa 13 

32-005 Niepołomice 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. 

3. Każdy z autorów może nadesład do 3 fotografii. 

4. Każda fotografia powinna byd wysłana w osobnym mailu. 

5. Tematyka prac jest dowolna, fotografie muszą jednak przedstawiać dziecko (samo, bądź w 

towarzystwie innych osób). 

6. Nie ma ograniczeń co do wieku fotografowanych dzieci. 

7. Prace należy nadsyład jedynie poczta elektroniczną, jako załączniki maila wysłanego na adres 

konkurs@niepolomice.com 

8. Fotografie mogą byd retuszowane w zakresie kontrastu, rozjaśniania, intensywności barw, przycinania 

itp. Niedopuszczalne są głębokie ingerencje w zdjęcia (np. klonowanie, wymazywanie). 

a) Prace mogą byd wysłane w dowolnym formacie i wielkości, jednak w interesie startujących w 

konkursie jest, aby były przynajmniej w rozdzielczości 1600x1200 pikseli. 

8. W treści listu elektronicznego należy wpisad następującą treśd: 

Tytuł pracy: 

Imię i nazwisko autora: 

Adres autora: 

Telefon kontaktowy: 

Komentarz do zdjęcia: 

Miejsce dokonania zdjęcia: 

Oświadczam, iż posiadam prawa autorskie do załączonej fotografii i wyrażam zgodę na 

wykorzystanie jej w ramach konkursu „Moje dziecko w obiektywie”. Znam i zgadzam się z 

Regulaminem Konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach 

Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. 

10. Fotografie będą publikowane w ramach Konkursu zarówno w jego trakcie jak i po ogłoszeniu 



wyników. 

11. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w ramach konkursu. Organizator zastrzega 

sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska zwycięzców. 

12. Zdjęcia należy nadsyład od 3 do 31 sierpnia 2011 roku. 

13. Wyboru najlepszych zdjęd dokonają zalogowani użytkownicy serwisu e-Niepołomice, w formie 

ocen na stronie www.niepolomice.eu, w dniach od 1 do 10 września 2011 roku. 

a) wstępnej selekcji zdjęd dokonają przedstawiciele Organizatora. 

b) wysłanie fotografii nie oznacza, iż weźmie ona udział w konkursie. 

14. Zwycięzcą konkursu jest osoba, której fotografia otrzymała najwyższą średnią ocenę. 

a) Przy ostatecznym podliczaniu punktów, brane będą pod uwagę tylko fotografie, które 

otrzymają przynajmniej 60% ilości ocen, jakie średnio otrzymają trzy najczęściej oceniane prace. 

15 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

16. Organizatorzy przewidują trzy nagrody: 

a) dla autora najwyżej ocenionej fotografii: karnet rodzinny do niepołomickiego kina i na basen 

b) dla autorów drugiej i trzeciej najwyżej ocenionej fotografii: gadżety 

17. Jeśli wśród nagrodzonych prac znajdzie się więcej niż jedna praca jednego autora, nagrodę zdobywa 

autor kolejnej najwyżej ocenionej fotografii. 

18. Poza przykładem opisanym w punkcie 16, litera b Regulaminu, nagrody rzeczowe nie podlegają 

zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

19. Nagrody należy odebrad osobiście w siedzibie Organizatora. 

20. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do Organizatora konkursu. 

a) Żadne odwołania nie będą rozpatrywane. 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

22. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

a) Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania 

do organizatora maila zgodnie z punktem 8. 

 


