
REGULAMIN  Konkursu Fotograficznego „Węgorzewo – TERAZ” 

 

1. Organizatorem Konkursu „Węgorzewo – TERAZ!” jestWęgorzewskie Centrum Kultury  

w Węgorzewie, ul. Bema 14, Węgorzewo 

2. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu węgorzewskiego. 

3. Konkurs opiera się na wyłonieniu zwycięzców spośród nadesłanych zdjęć, spełniających 

określone w niniejszym Regulaminie kryteria. 

4. Uczestnicy, W Konkursie mogą brać udział osoby które są mieszkańcami powiatu 

węgorzewskiego: 

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieletnie oraz ograniczone w 

zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie fotograficznym za zgodą swojego 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, 

- wysłały autorskie zdjęcie; 

- w Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz inne podmioty biorące 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. 

5. Zasady udziału w Konkursie „Węgorzewo – TERAZ!” ma na celu pokazanie uroku miasta i 

jego najbliższych okolic POZA SEZONEM LETNIM, czyli podczas panującego okresu 

przejściowego jesień/zima.  

- mają przedstawiać Węgorzewo, elementy przez które rozpoznawalne jest miasto lub jego 

najbliższe okolice; 

- ma być wykonane w roku 2020; 

- zdjęcie jakości odpowiadającej formie prezentacyjnej, krótsza krawędź zdjęcia ma wynosić 

minimum 1000 pikseli. 

6. Termin trwania konkursu czyli czas na wysyłanie zdjęć to: 

- od dnia 23.11.2020; 

- do dnia 13.12.2020. 

Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zdjęcie (max 2 zdjęcia) na emeil: 

konkurswck@gmail.com Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.12.2020 r. na stronie i fb 

Węgorzewskiego Centrum Kultury. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest 

właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje 

Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w formie 

zdjęcia w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach 

eksploatacji i prawa pokrewne w celach własnych związanych z niniejszym konkursem 

(informacja, archiwizacja itp.) 

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki Regulaminu Konkursu; 

wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska przy ogłaszaniu wyników Konkursu, 

jako Laureata Konkursu. 

7. Komisja: W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby powołane przez WCK.  

8. Nagrody: 

- Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe 

9. Wydanie nagród Laureatom:  

W celu odebrania nagrody Uczestnik będzie poproszony o ustalenie terminu odpowiadającego 

stronom. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska numeru 

telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku 

wygranej. 

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Niniejszy Regulamin stanowi 

jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe 

mają wyłącznie charakter informacyjny. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 

konkursu fotograficznego”. Zgadzam się z jego treścią i akceptuję Regulamin bez zastrzeżeń. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na cele związane 

z plenerem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

(Dz.U. z 2016 poz. 922). Dane osobowe zostały podane dobrowolnie. Jestem świadom(a) iż 

przysługuje mi prawo do ich wglądu, poprawiania, uzupełniania oraz usuwania. Wyrażam zgodę 

na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego/ucznia/ dziecka/podopiecznego biorącego 

udział w konkursie fotograficznym do celów promocyjnych konkursu w formie zdjęć i filmów. 


