
Regulamin konkursu fotograficznego 
„Doceń wartość życia” 

  
Zasady ogólne  
 
1. Organizatorem konkursu jest grupa „The Absorbers”, biorąca udział w 7-mej edycji  
programu „Mam haka na raka”. 
2. Konkurs ma charakter otwarty. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w jednej 
grupie wiekowej.  
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora, które przyzna najlepszym 
pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach 
całego konkursu. Decyzje Jury są ostateczne. 
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
 
Wymagania techniczne dotyczące prac 
 
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Przyjmujemy zdjęcia w 
formacie minimum 15x21.  
2. Zdjęcia muszą nawiązywać do tematu konkursu. 
3.  Do konkursu można zgłaszać tylko zdjęcia swojego autorstwa, nigdzie dotąd nie 
publikowane i nie nagradzane. 
4.  Każda praca musi zawierać na odwrocie logo tzn. pseudonim autorski. Logo jest 
zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie fotograficznym. Ma 
ono na celu zapewnić anonimowość przy ocenie prac. Logo może stanowić słowo, 
zestaw liter bądź cyfr. 
5. Do nadesłanego zestawu należy dołączyć drugą (zaklejoną) kopertę, opisaną tym 
samym logo. W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o 
autorze fotografii: 
-imię i nazwisko autora prac 
-data urodzenia  
-adres zamieszkania 
-nr telefonu kontaktowego  
-adres e-mail 
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 
 Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.  
6. Najlepsze prace mogą ukazać się drukiem w mediach w celu podsumowania 
konkursu. 
7. Rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich podpisują, wraz z biorącym udział w 
konkursie powyższe oświadczenie (zgoda także powinna być dołączona do wyżej 
wspomnianej koperty). 
8. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu.  
9. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób 
trzecich. 
 



11. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu I LO w Świeciu 
ul. Gimnazjalna 3 
86-100 Świecie 
 
 
 
 
Terminarz 
 
1. Konkurs trwa od 20 stycznia do 13 lutego 2014 roku. 
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. Znaczenie ma 
data nadania stempla pocztowego! 
3. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie od 13 do 19 lutego 2014roku. 
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
5. Wyniki konkursu zostaną podane 19 lutego 2014 roku na otwarciu wystawy 
fotograficznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. Wszyscy laureaci zostaną 
powiadomieni drogą elektroniczną i telefonicznie o dokładnej dacie i 
godzinie spotkania. 

 
 
 


