
Regulamin Konkursu “Dziećmarowskie 4 pory roku”

1. Organizator i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu jest Sołtys wsi Dziećmarów.
1.2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.dziecmarow.pl oraz 
adresu mailowego dziecmarow@gmail.com.
1.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 października 2018 r., kończy 30 sierpnia 2019 r. i składa się z 
czterech etapów:
a) jesiennego: od 5 października 2018 r. do 5 grudnia 2018 r.;
b) zimowego: od 6 grudnia 2018 r. do 5 marca 2019 r.;
c) wiosennego: od 6 marca 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.;
d) letniego: od 6 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłuzenia czasu trwania Konkursu poza termin określony 
w pkt. 1.3 powyzej, o czym poinformuje uczestników konkursu m.in. za pośrednictwem strony 
internetowej www.dziecmarow.pl.

2. Fotografie
2.1. Zdjęcia konkursowe wykonywać mozna dowolnym sprzętem fotograficznym, w tym takze 
telefonem komórkowym.
2.2. Zdjęcia powinny przedstawiać miejsca lub wydarzenia związane wyłącznie z Dziećmarowem i 
najblizszą okolicą. Kompozycja zdjęcia powinna umozliwić komisji identyfikację miejsca lub 
wydarzenia, które przedstawia.
2.3. Nie zezwala się na stosowanie fotomontazy polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z róznych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 
2.4. Zezwala się na dokonywanie obróbki graficznej fotografii w programach i aplikacjach do tego 
przeznaczonych, w tym filtrów automatycznych oferowanych przez popularne aplikacje portali 
internetowych (np. Instagram).
2.5. Nadesłane prace nie mogą naruszać zasad dobrego smaku i być obraźliwe. W przypadku, kiedy 
uczestnik nadeśle tego typu fotografie, nie zostaną one opublikowane, a on sam zostanie całkowicie 
zdyskwalifikowany z udziału w konkursie.
2.6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuzszy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niz 
2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie moze przekroczyć 10 MB. Wszystkie zdjęcia muszą zostać wykonane w 
czasie trwania danego etapu – nie przyjmuje się zdjęć archiwalnych.
2.7. Zdjęcia nalezy przesyłać drogą elektroniczną na adres: dziecmarow@gmail.com.

3. Uczestnicy
3.1. Uczestnikiem konkursu moze zostać kazdy mieszkaniec Dziećmarowa, bez względu na wiek.
3.2. W konkursie mogą brać udział pracownicy i przedstawiciele organizatora oraz innych podmiotów 
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury, lecz 
nie mogą zostać za swoje prace nagrodzeni.
3.3. Kazdy z uczestników konkursu wraz z momentem zgłoszenia pracy konkursowej wyraza zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska) w celach konkursowych oraz ich upublicznienie
na stronie internetowej w celach informacyjnych w trakcie i po czasie trwania konkursu.
3.4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

4. Zgłaszanie uczestnictwa
4.1. Aby wziąć udział w konkursie nalezy przesłać swoje fotografie drogą elektroniczną na adres 
dziecmarow@gmail.com z podaniem swojego imienia, nazwiska i krótkim opisem wraz z określeniem 



miejsca wykonania fotografii. W tytule maila nalezy wpisać „Konkurs fotograficzny”.
4.2. Kazdy uczestnik moze przesłać maksymalnie 6 fotografii na etap konkursu. W przypadku 
przesłania większej ilości zdjęć, zakwalifikowane do konkursu zostanie 6 pierwszych plików.

5. Ocena zdjęć
5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie jury powołanego przez organizatora, 
na którego czele staje organizator. 
5.2. Jury dokonuje oceny prac konkursowych po zakończeniu kazdego z etapów konkursu.
5.3. Jury zastrzega sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu. 
5.3. Wyniki oceny zostają ogłoszone nie później niz 10 dni od dnia zakończenia etapu na stronie 
internetowej www.dziecmarow.pl.

6. Nagrody
6.1. Kazda nadesłana fotografia zostanie opublikowana na stronie internetowej www.dziecmarow.pl 
wraz z podaniem imienia i nazwiska autora oraz opisem.
6.2. Spośród wszystkich nadesłanych prac nagrodzone zostaną 3 fotografie na etap, a takze 2 inne 
otrzymają wyróznienia.
6.3. Kazdy z 5 laureatów etapu otrzyma upominek rzeczowy.
6.4. Nagrodzone 3 fotografie zostaną umieszczone w kalendarzu na 2020 rok.
6.5. Ze wszystkich nadesłanych prac wybrane zostaną takze zdjęcia, które umieszczone zostaną na 
pocztówce promującej Dziećmarów.
6.6. W czasie Dozynek Wiejskich wszystkie 20 nagrodzonych fotografii zostanie wydrukowanych i 
umieszczonych na wystawie wraz z opisami i danymi autorów (imię i nazwisko).
6.7. Nagrody zostaną wręczone po zakończeniu ostatniego, letniego etapu konkursu, na Dozynkach 
Wiejskich i nalezy je odbierać osobiście. W przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie osobiście 
odebrać nagrody, moze to zrobić w terminie do 14 dni w siedzibie Organizatora.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.dziecmarow.pl.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, pod warunkiem, ze nie naruszy to juz 
nabytych praw uczestników. O kazdorazowej zmianie organizator poinformuje uczestników na stronie 
internetowej www.dziecmarow.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
7.3. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, ze wyraza zgodę na zasady Konkursu zawarte w 
regulaminie.
7.4. Regulamin wchodzni w zycie z dniem 5 października 2018 r.


