
Regulamin konkursu fotograficznego
,,Zabierz Pyzdry na wakacje''

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki organizacji konkursu fotograficznego ,,Zabierz Pyzdry na 
wakacje''.
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
3. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem 
e-mail: cksip@pyzdry.pl lub telefonicznie 664-178-646
4.  Udział  w  Konkursie  oznacza  zapoznanie  się  z  niniejszym  regulaminem  i  akceptację  jego 
postanowień. 

§ 2 Uczestnicy 

1. Konkurs jest adresowany do Mieszkańców oraz Sympatyków Gminy i Miasta Pyzdry.
2. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie dwie fotografie. 
3.  Uczestnikowi  Konkursu  nie  przysługuje  żadne  wynagrodzenie  z  tytułu  wykorzystania
jego fotografii przez Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego 
do konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do załączenia formularza zgłoszeniowego do Konkursu, 
którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  2  do  regulaminu,  podpisanego  przez  rodzica  lub  opiekuna 
prawnego. 

§ 3 Cele Konkursu 

1. Celami Konkursu są
a) promowanie wśród mieszkańców identyfikacji wizualnej miasta Pyzdry;
b) budowanie świadomości marki (miasta Pyzdry) i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 
miasta; 
c) promocja rekreacji oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy mieszkańców.

§ 4 Przedmiot Konkursu 

1.  Przedmiotem  Konkursu  jest  wykonanie  i  wysłanie  do  organizatora  zdjęcia  wakacyjnego,
na którym znajduje się element krajobrazu i element promujący miasto Pyzdry.
2.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  dostarczenie  fotografii  spełniającej  warunki 
niniejszego regulaminu, w formacie JPG, plik od 1 do 5 mega (MG),
w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres e-mailowy: cksip@pyzdry.pl  z dołączonym 
zeskanowanym i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. W temacie e-maila prosimy wpisać 
nazwę konkursu – Zabierz Pyzdry na wakacje.

§ 5 Ocena zgłoszonych propozycji 

1. Biorąc pod uwagę:
a) adekwatności do celów konkursu
b) skuteczności przekazu; 
c) pomysłowości i oryginalności; 
d) wartości promocyjne
spośród  wszystkich  nadesłanych  zdjęć  Organizator  wybierze  te  spełniające  wszystkie  kryteria. 



Zostaną one opublikowane na Facebooku Gminy i Miasta Pyzdry – 1 września 2020 r. Internauci 
przez 7 dni będą mogli oceniać zdjęcia, poprzez kliknięcie ,,Lubię to!''. 
3. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 9 września 2020 r.

§ 6 Nagrody

1.  Nagrodami  w  Konkursie  są  nagrody  rzeczowe.  Otrzyma  je  czterech  uczestników,  których 
fotografie zostaną wybrane jako najlepsze.
2.  Pozostali  uczestnicy,  zakwalifikowani  do  głosowania  internetowego,  otrzymają  nagrody 
pocieszenia – gadżety związane z Pyzdrami.
3. O terminie i sposobie wręczenia nagród Organizator powiadomi Zwycięzcę i osoby wyróżnione 
telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 
4. Wyniki konkursu Organizator ogłosi na stronie www.pyzdry.pl i na portalach społecznościowych 
Gminy i Miasta Pyzdry.

§ 7 Prawo własności i prawo wykorzystania zgłoszonych propozycji

1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  nadesłanych  fotografii  (także  tych 
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych.
2.  Uczestnicy,  z  chwilą  nadesłania  fotografii  do  Organizatora,  przenoszą  nieodpłatnie  na 
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do fotografii.

§ 8 Postanowienia końcowe 

1.  Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  przedłużenia  lub  odwołania  Konkursu  w 
przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
3. Niniejszy regulamin podlega zmianie na zasadach na jakich został przyjęty.


