
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ROWEROWE SELFIE” 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rowerowe selfie”  

i jest zwany dalej: „Konkursem". 

2. Organizatorem konkursu jest Rajdowa_12 – grupa projektowa 

działająca w Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. 

Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn 

3. Konkurs rozpocznie się 18 lipca 2018 roku, a zakończy się 14 

sierpnia 2018 roku o godzinie 23:59.  

II. Cele konkursu: 

1. Promocja pierwszej szczuczyńskiej trasy rowerowej. 

2. Propagowanie aktywności fizycznej. 

3. Kontakt ze środowiskiem rowerzystów w celu wytworzenia 

bliskich    więzi między uczestnikami Konkursu. 

4. Propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki 

fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, a 

jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji 

międzyludzkiej, oraz znajdowanie i zachęcanie do odkrywania 

innego punktu widzenia w codziennej dyscyplinie sportu, jakim jest 

turystyka rowerowa. 

5. Poznanie indywidualnego spojrzenia na turystykę rowerową. 

6. Wypromowanie oraz prezentacja nowych talentów w dziedzinie 

fotografii. 

III. Harmonogram konkursu: 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

- w terminie 18.07.2018r. – 03.08.2018r. do godziny 23:59 nadsyłane 

mogą być zdjęcia – selfie z rowerem na nasz adres mailowy: 

rajdowa12@wp.pl. 



- w terminie 04.08.2018r. – 14.08.2018r. do godziny 23.59 głosowanie 

internetowe na najbardziej kreatywne i oryginalne zdjęcie na naszej 

stronie na Facebook’u. 

IV. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Uczestnikiem Konkursu „Rowerowe selfie” może być każdy 

mieszkaniec Gminy Szczuczyn zainteresowany fotografią, 

posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, w tym osoby, które  nie ukończyły lat 18, 

mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego – załącznik nr. 1 

2. Chęć uczestnictwa w Konkursie zgłasza się przesyłając na adres e-

mail: rajdowa12@wp.pl  do dnia 03.08.2018r. do godz. 23:59 

dowolne zdjęcie – selfie w formie załącznika wpisujące się w 

tematykę Konkursu „Rowerowe selfie”.     

3. Zdjęcia – selfie będą oceniane pod względem kreatywności, 

oryginalności i pod kątem wykorzystania roweru. 

4. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie w 

formacie jpg. 

5. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcie - selfie nigdzie dotąd 

niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest osoba 

zgłaszająca. Fotografia, aby mogła być przyjęta do Konkursu musi 

być pracą własną, biorąc udział  w Konkursie, Uczestnik 

potwierdza, iż posiada pełnię praw do wykorzystania fotografii. 

6. Zdjęcie może być wykonane przy pomocy samowyzwalacza, kijka 

do selfie itp.  

7. Niedopuszczalna jest obróbka graficzna fotografii. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w 

Konkursie prac nie spełniających wyżej wymienionych 

wymogów. 

9. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie, 

chyba że Organizator poinformuje na stronie Konkursu o 

przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń. 

10.  Do prac nadesłanych na Konkurs należy dołączyć wypełniony 

formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej 

Konkursu. Formularz można wysłać drogą elektroniczną lub złożyć 

go osobiście w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury w 

Szczuczynie. Formularz dostępny będzie w formie elektronicznej  i 

w siedzibie Centrum Kultury – załącznik nr. 2 

11. Zgłoszenie drogą elektroniczną powinno zawierać tytuł: 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Rowerowe Selfie” i dane 

kontaktowe zgłaszającego. 

 



V.  Przebieg konkursu i nagrody: 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator 

powołuje Komisję Konkursową wybraną spośród członków grupy 

projektowej Rajdowa_12. Organizator zastrzega sobie prawo 

powołania członków Komisji Konkursowej z zewnątrz. 

2. Komisja Konkursowa po zakończeniu pierwszego etapu konkursu 

w terminie 18.07.2018r. – 03.08.2018r. do godziny 23:59 spośród 

nadesłanych zdjęć - selfie podczas obrad podejmuje decyzję o ilości 

zdjęć, które przechodzą do kolejnego etapu. Komisja Konkursowa 

dokonuje oceny okresu trwania biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, zgodność z tematem, jakość i oryginalność 

nadesłanych fotografii. 

 Wybrane zdjęcia - selfie biorą udział w drugim etapie Konkursu w 

terminie 04.08.2018r. – 14.08.2018r. do godziny 23.59.  

Drugi etap konkursu to publikacja wybranych przez Komisję 

Konkursową zdjęć – selfie w formie postu na portalu 

społecznościowym Facebook gdzie o wygranej decydować będzie 

liczba polubień. 

Internauci swoje polubienia mogą oddawać tylko i wyłącznie na 

stronie Facebook grupy projektowej Rajdowa_12. Polubienia 

oddane na innych kontach nie będą brane pod uwagę. 

3. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani o wygranej przez 

Organizatora. 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania I, II i III miejsca 

w Konkursie. 

5. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:  

   a) I miejsce – nagroda główna rower 

   b) II miejsce – nagroda niespodzianka 

   c) III miejsce – nagroda niespodzianka 

     6.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla 

wszystkich   uczestników Konkursu. 

     7. Wręczenie nagród nastąpi podczas finału projektu – otwarcia trasy 

rowerowej w gminie Szczuczyn o dacie którego osoby nagrodzone 

zostaną powiadomione. 

VI. Postanowienia końcowe: 

1.  Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem 

warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 

póz. zm.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów 

regulaminu. 



3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają Organizatorowi prawa w 

zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, 

wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, 

publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, 

wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy 

konkursowej. Organizator na podstawie tej zgody może również 

odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.  

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie 

uniemożliwia udział w Konkursie. 

6.  Regulamin Konkursu wraz z załącznikami będzie dostępny na 

stronie internetowej BCK w Szczuczynie, lokalnych portalach  

e-szczuczyn, e-grajewo, grajewo24.pl, Facebooku BCK w 

Szczuczynie i Rajdowa_12, stronie Urzędu Miejskiego w 

Szczuczynie oraz w siedzibie BCK w Szczuczyne. 

 

Sponsorzy nagród: 

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie 

Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” 

ZOR „BIAWIT” Sklep AGD i RTV SAT w Szczuczynie 

Kantor Wymiany Walut Czesław Niebrzydowski w Szczuczynie 

PHUP  UNIPOL Adam Jóźwik w Szczuczynie 

PHU UniNET Joanna Mioduszewska w Szczuczynie 

Wszeborowscy Finanse Partner NestBanku 

PHU MOTO – FARB Jerzy Zyskowski w Szczuczynie 

 

 

 

 

 


