
Regulamin konkursu fotograficznego “Jesień w obiektywie”

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Konkurs” – konkurs przeprowadzony na zasadach określonych Regulaminem.

2. „Organizator” – administratorem konkursu jest Fundacja SEE CHANCE ul. Brzozowa 4, 33-300 Nowy
Sącz, NIP: 7343581862, KRS: 0000840752, https://seechance.eu/. Organizator odpowiada w pełnym
zakresie za przebieg i prawidłową organizację Konkursu.

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, uczeń z klas I-IV i V-VIII uczęszczający do szkoły podstawowej w
Nowym Sączu lub okolicznych miejscowości, który posiada zgodę rodzica na udział w konkursie,
zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorący udział w Konkursie poprzez zgłoszenie o
którym mowa w § 3 pkt 1.

4. „Strona” – strona fundacji https://seechance.eu/ oraz fun page fundacji
https://www.facebook.com/seechance/ miejsce odbycia się konkursu i umieszczenia informacji
konkursowych.

5. “Formularz zgłoszeniowy” - miejsce, w którym uczestnik przy pomocy rodzica prześle zgłoszenie
wraz z Pracą Konkursową oraz potrzebnymi zgodami. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na
stronie Fundacji SEE CHANCE w zakładce:

https://seechance.eu/konkurs-fotograficzny-jesien-w-obiektywie/

6. “Praca Konkursowa” - fotografia zrobiona samodzielnie przez Uczestnika, zdjęcie nie może być
pobrane z internetu, nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów
fotografii pochodzących z różnych plików luk dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji fotografii.
Uwaga! Jeśli Praca Konkursowa będzie zawierać twarz kogoś innego, Uczestnik zobowiązany jest
mieć na to jego zgodę – a jeżeli osoba ta jest niepełnoletnia, zgodę jego rodzica / opiekuna
prawnego.

7. “Komisja Konkursowa” - komisja składająca się z co najmniej 3 niezależnych osób, która zbierze się
po zakończeniu Konkursu i wyłoni Laureatów Konkursu.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem i celem konkursu jest oderwanie dzieci od wirtualnego świata i zmobilizowanie ich do
przebywania na świeżym powietrzu. Konkurs ma za zadanie pobudzić dzieci po okresie związanym z
pandemią do kreatywnego myślenia i rozwoju wyobraźni, a także umiejętności obserwacji przyrody,
jej dokumentowania i interpretacji. Hasło przewodnie konkursu „Jesień w obiektywie”.
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Konkurs będzie polegał na zrobieniu najlepszego wg Komisji Konkursowej, amatorskiego zdjęcia o
tematyce jesiennej. Nie określamy ram, ponieważ chcemy ujrzeć jesień dziecięcymi oczami. To może
być wszystko krajobraz, jesienny portret, martwa natura - wybór należy do Uczestników.

2. Konkurs przeprowadzony jest w dniach od 1 listopada 2021 roku, a jego zakończenie 15 listopada
2021 roku.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540
z późn. zm.).

4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako
administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 3 Zasady wzięcia udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) wykonać fotografię przedstawiającą jesień aparatem, tabletem lub smartfonem, stanowiącą
Pracę Konkursową, o której mowa § 1 pkt 6.

b) wysłać Pracę Konkursową wraz potrzebnymi zgodami poprzez Formularz Zgłoszeniowy na stronie
https://seechance.eu/konkurs-fotograficzny-jesien-w-obiektywie/

2. Zgłoszenie do konkursu zgodnie z §3 pkt 1 jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na udział Uczestnika w Konkursie oraz wykorzystywanie w celach
marketingowych Pracy Konkursowej Uczestnika Konkursu zgodnie z Oświadczeniem nr 1 i 2
dostępnym pod linkiem

Oświadczenie nr 1:

https://seechance.eu/wp-content/uploads/2021/10/Oswiadczenie-o-autorstwie-pracy.pdf

Oświadczenie nr 2:

https://seechance.eu/wp-content/uploads/2021/10/Zgoda-opiekuna-prawnego-na-udzial-dziecka.pd
f

3. Na Zgłoszenia Konkursowe czekamy w dniach od 01.11.2021 roku do 15.11.2021 roku.

4. Wysyłając Pracę Konkursową o której mowa w § 3 pkt 1a, należy wypełnić Formularz Konkursowy
danymi:

a) imię i nazwisko prawnego opiekuna Uczestnika

b) imię i nazwisko Uczestnika

c) wiek Uczestnika

d) nazwa Szkoły, do której uczęszcza Uczestnik
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e) klasa, do której uczęszcza Uczestnik

f) adres poczty elektronicznej (za pomocą, której Organizator będzie kontaktował się z Laureatami)

g) zapoznanie się i akceptacja oświadczeń zamieszczonych pod Formularzem Konkursowym

h) załączyć plik w postaci Pracy Konkursowej

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie, a przesłany plik nie może mieć
więcej niż 10 MB. Dopuszczalne formaty pliku to JPG oraz PNG. W przypadku zdjęcia wysokiej jakości
zachęcamy do skompresowania zdjęcia za pomocą https://tinypng.org/

§ 4 Nagrody w Konkursie

1. Organizator w ramach Konkursu wyłoni:

a) w kategorii klasy I-IV trzy miejsca:

1 miejsce – bilet do Energylandia ważny do 30 października 2022 roku

2 miejsce – voucher do Empiku na 100 zł

3 miejsce – voucher do Empiku na 50 zł

b) w kategorii klasy V-VIII trzy miejsca:

1 miejsce – bilet do Energylandia ważny do 30 października 2022 roku

2 miejsce – voucher do Empiku na 100 zł

3 miejsce – voucher do Empiku na 50 zł

2. Organizator poza wyłonieniem pierwszych 3 miejsc przyzna po 1 wyróżnieniu w dwóch kategoriach
wiekowych oraz 1 nagrodę publiczności. Głosowanie na nagrodę publiczności odbędzie się na
platformie Facebook na profilu Organizatora, gdzie zostaną zamieszczone wszystkie prace
konkursowe. Praca konkursowa, która zbierze pod zdjęciem największą liczbę reakcji otrzyma
nagrodę publiczności.

3. Na potrzeby wyłonienia Nagrody publiczności Uczestnik konkursu wraz z Opiekunem wysyłając
zgłoszenie wyraża zgodę na podpisanie Pracy Konkursowej w postaci:

- imienia i pierwszej litery nazwiska Uczestnika
- wieku Uczestnika
- nazwy Szkoły

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagrody na inną o takiej samej wartości.

https://tinypng.org/


§ 5 Wyłonienie Laureatów

1. Wyłonienie Laureatów konkursu odbędzie się poprzez głosowanie Komisji Konkursowej o której
mowa § 1 pkt 7. Oceniana będzie kreatywność i technika wykonania zdjęcia.

2. Zebranie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach pomiędzy 16 - 29 listopada 2021 roku.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone do 3 grudnia 2021 roku.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą elektroniczną.

5. Wyniki i nagrodzone fotografie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej i fanpage’u
Organizatora.

§ 6 Przekazanie nagrody

1. Nagrody zostaną przekazane Laureatom podczas oficjalnego wręczenia, najpóźniej 14 dni od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu. O dokładnej dacie i miejscu wręczenia nagrody Organizator
poinformuje Laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. W przypadku braku odebrania nagrody we wskazanym przez Organizatora terminie, lub braku
możliwości skontaktowania się ze Laureatem nagroda pozostanie w posiadaniu Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie

https://seechance.eu/konkurs-fotograficzny-jesien-w-obiektywie/

3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu przed czasem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne nie wynikające ze strony
Organizatora.

5. Nagrody wymienione w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na
ekwiwalent pieniężny.

6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

8. Organizator informuje, że serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności względem każdego
Uczestnika Konkursu.
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9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany.

10. Organizator informuje, że serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu Konkursu. Organizator
jedynie korzysta z serwisu Facebook w celach marketingowych.


