
 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku, 

realizujący projekt „Kociewskie spotkania międzypokoleniowe”, dofinansowany ze 

środków Gminy Gniew oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Gniewie. 

2. Celem konkursu jest: 

• rozbudzanie aktywności twórczej młodych ludzi 

• budowanie więzi międzypokoleniowych  

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne: 

– z akceptacją regulaminu konkursu, 

– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, 

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie. 

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW, ZDJĘĆ I PRZEBIEGU KONKURSU 

1. W konkursie mogą brać udział młodzi ludzie z terenu Gminy Gniew w wieku od 12        

do 19 lat. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 2 fotografie. 

3. Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być prezentowane na stronie internetowej 

www.gniew.pl, www.uniwersytetgniew.pl oraz w prasie lokalnej.  

4. Plik z pojedynczym zdjęciem nie może mieć rozmiaru większego niż 4 MB. Jakość 

zdjęcia musi być na tyle dobra, by można je wydrukować w formacie A4. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej. 

Regulamin konkursu 

fotograficznego:                            

„Zróbcie sobie selfie z babcią                

lub dziadkiem” 



 

5. Fotografie należy nadsyłać na konkurs za pośrednictwem e -

maila: uniwersytetgniew@gmail.com  lub dostarczyć osobiście na nośniku cyfrowym 

(CD/DVD/pendrive) do siedziby organizatora: Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna, 83-140 Gniew, Plac Grunwaldzki 16/17 

6. Każdy plik z fotografią powinien zawierać w nazwie imię i nazwisko autora/autorki 

7. W wiadomości e-mail lub w pliku na nośniku cyfrowym należy podać imię i nazwisko 

autora/autorki zdjęć, wiek i miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. 

8. Zdjęcia należy dostarczyć do organizatora do 30 października 2015 roku. Prace 

nadesłane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają 

wymienionych wyżej wymogów. 

10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, 

jak również z niego wyłączonych. 

11. Organizator powołuje jury konkursu, które wyłoni zdobywców 1., 2., i 3. miejsca. 

12. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc 

ex aequo oraz wyróżnień. 

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku 

Sportu w Gniewie podczas Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Życzliwości      

i Pozdrowień. 

14. Wyniki konkursu zostaną również podane na stronie internetowej www.gniew.pl i 

uniwersytetgniew.pl  

15. Zwycięzcy wyłonieni przez jury otrzymają następujące nagrody w postaci 

zaproszeń na miłe spotkanie i ciekawą rozmowę z babcią lub dziadkiem przy 

ciasteczku, lodach, pizzy …. w wybranych kawiarniach, pizzeriach w Gniewie. 

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs 

1. Osoby zgłaszające zdjęcia oświadczają, że posiadają prawa autorskie do przesłanych 

fotografii lub posiadają zgodę na przesłanie zdjęć od osób, posiadających te prawa. 

2. Autorzy zdjęcia wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

organizatora w celach wynikających z niniejszego regulaminu. 

3. Autorzy zdjęć oświadczają, że posiadają zgodę osób widniejących na fotografiach na 

publikację ich wizerunku w mediach. 

 



4. Niepełnoletni autorzy oświadczają, iż posiadają zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w konkursie. 

5. Organizator uzyskuje prawo do bezpłatnego umieszczania nadesłanych na konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wystawie selfie, na stronie 

internetowej www.gniew.pl, www.uniwersytetgniew.pl  oraz prasie lokalnej.  

 


