
 

Regulamin konkursu filmowo-fotograficznego 

"Aktywny, Bezpieczny Wypoczynek" 

 
I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest: 

Komendant Straży Gminnej w Milejewie i Kierownik Posterunku Policji w Tolkmicku 

pod patronatem Wójta Gminy Milejewo 

2. Konkurs jest przeznaczony dla osób indywidualnych, świetlic, grup kolonijnych oraz 

rodzin. 

3. Zdjęcia i filmy należy nadsyłać do 17.08.2014 roku.  

4. Przyznanie nagród odbędzie się 18.08.2014 roku. 

II Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne, rodziny lub grupy twórcze 

maksymalnie 10 osobowe. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu. 

3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać 

najwyżej jedna praca danego Uczestnika. 

III Zasady Konkursu 

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii lub filmu (telefonem, kamerą 

tabletem itp)zainspirowanej aktywnym, bezpiecznym wypoczynkiem, który można polecić 

innym zachęcając do poznania danej atrakcji lub danego sposobu spędzania wolnego czasu na 

terenie powiatu elbląskiego 

2. W szczególnych wypadkach Organizator dopuszcza na wniosek Uczestnika Konkursu  

wybór innego regionu. 

3. Celem Konkursu jest promowanie za pomocą technik fotograficznych lub filmowych 

bezpiecznego i aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem infrastruktury i atrakcji powiatu 

elbląskiego..  

4. Wybrany przez Uczestnika opis zdjęcia lub filmu będzie traktowany jako integralna część 

pracy i zostanie wykorzystany na wystawie jako opis do wykonanej pracy.. 

5. Technika wykonania zdjęć/filmów jest dowolna i przy wykorzystaniu dowolnego sprzętu 

6. Nie będą akceptowane prace: 

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku 

obróbki graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

IV Nadsyłanie prac 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres 

straz_gminna@milejewo.gmina.pl,  

2. Prace muszą spełniać następujące kryteria: 

prace podpisane imię nazwisko autora lub osoby kierującej pracami

podany adres email mile widziany numer telefonu kontaktowego 

ilość osób tworzących prace(maksymalnie grupa 10 osobowa);

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V Jury 

1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. W skład Jury wejdą osoby powołane przez organizatora 

3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących temat Konkursu 

lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać 

wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała 

rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry 

(daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  

VI Nagrody 

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami  zdobywców I, II i III miejsca oraz 

zastrzegają sobie prawo do przyznania 2 wyróżnień. 

2. Prace laureatów/uczestników zostaną opublikowane na stronach portel.pl.  

3. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronach portali społecznościowych. 

4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową. 

VII Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

akceptuje niniejszy Regulamin;

jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu

pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. 

Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 

Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby

konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. 

Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.; 

udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji

niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas 

nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: 

◦ utrwalania; 

◦ zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 

drukarską; 

◦ wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; 

◦ wprowadzenia do pamięci komputera; 

◦ publikacji w tytułach Organizatora; 

◦ publikacji na stronie internetowej 

  

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

 


