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Regulamin Konkursu Fotograficznego 
 

„Wakacje na wsi” 
 

I. Organizator konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

 

II. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest prezentacja krajobrazu kulturowego wsi województwa podlaskiego 

oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych podlaskiej wsi.  

2. Propagowanie i promocja rolnictwa. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. W przypadku osoby niepełnoletniej należy podać dane rodzica lub opiekuna. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zgłaszane fotografie powinny mieć związek z rolnictwem i prezentować krajobraz  

charakterystyczny dla wsi.  

2. Zdjęcia należy zamieszczać w komentarzach do postu konkursowego wraz z krótkim 

opisem. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje zdjęcia, tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

5. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

6. Przekazanie zdjęć oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one 

praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

 

V. Parametry zgłoszonych zdjęć 

1. Technika zdjęć dowolna, dopuszcza się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i barwne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej, niespełniających kryteriów.  

 

VI. Termin trwania konkursu 
1. Konkurs trwał będzie od dnia 24.07.2017 r. do dnia 31.08.2017 r.  

2. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 01.09.2017 r. o godzinie 12.00. 

  

V. Ocena prac konkursowych oraz przyznanie nagród 
1. Autorzy trzech zdjęć, które otrzymają najwięcej polubień (lajków) zostaną nagrodzeni. W 

przypadku takiej samej ilości polubień ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmuje 

Dyrektor PODR. 

2. Nagrody ufundowane są przez Dyrektora PODR Szepietowo 

3. Nagrody zostaną wręczone 10.09.2017 r. podczas trwania Podlaskiego Dnia Kukurydzy. O 

dokładniej godzinie zwycięzcy zostaną poinformowania poprzez portal społecznościowy 

Facebook. 

 

VI. Prawo własności i prawo wykorzystania nadesłanych prac 
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1. Z chwilą zamieszczenia, fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje 

autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z 

organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych 

danych przez uczestników konkursu. 

2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub 

odwołania konkursu. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie 

internetowej www.odr.pl . 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

 

VIII. Dodatkowe informacje w dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Sekcja 

Wydawnictw i Promocji, nr. tel. 86 275 89 02, akostro@odr-szepietowo.pl ; kkuteszko@odr-

szepietowo.pl 

http://www.odr.pl/
mailto:akostro@odr-szepietowo.pl

