
Regulamin Konkursu Fotograficznego na portalu społecznościowym fb.  

„#WszystkiedrogiprowadządoSzepietowa” 

I. Organizator konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie. 

II. Cel konkursu: 

1. Prezentacja przez mieszkańców obszarów wiejskich swojego udziału w XXVIII 

Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym 

IX Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, 25-26 czerwca 2022 r. 

2. Prezentacja aktywności uczestników wydarzenia i ich zainteresowań. 

3. Zdjęcia mogą przedstawiać dzieci, młodzież oraz dorosłych; w otoczeniu 

zwierząt prezentowanych na Wystawie zdjęcia, mogą być wykonane na 

stoiskach wystawowych, polach doświadczalnych PODR Szepietowo lub w 

dowolnym miejscu na terenach wystawowych, ale w takim otoczeniu aby można 

było rozpoznać tereny wystawowe.  

III. Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich należy podać dane rodzica lub opiekuna. 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłaszane zdjęcie powinno prezentować uczestnika/odwiedzającego Wystawę, 

na terenie Wydarzenia. 

2. Każda/y uczestniczka/uczestnik może przesłać 1 zdjęcie . 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Uczestniczka/uczestnik konkursu wysyłając zdjęcie na portal, tym samym 

wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 

wyłącznie na potrzeby konkursu w celu koniecznym do jego przeprowadzenia. 

5. Zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu 

fotograficznego pt. „#WszystkiedrogiprowadządoSzepietowa” 

6. Przekazanie zdjęcia konkursowego oznacza jednocześnie, że przekazujący 

oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw 

autorskich i majątkowych). 

 



 

 

V. Miejsce i termin składanie fotografii 

1. Na portalu społecznościowym Facebook w wydarzeniu: o tytule konkursu pt. 

„#WszystkiedrogiprowadządoSzepietowa”. Zdjęcia zamieszczamy w dyskusji 

(w komentarzu). Mile widziany będzie krótki opis. 

2. Fotografie można przesyłać od 25.06.2022 r., a wyniki zostaną ogłoszone 

04.07.2022r. 

VI. Ocena prac konkursowych 

1. Dziesięć zdjęć, które otrzymają największą liczbę polubień zostaną nagrodzone. 

VII. Nagrody 

1. Osoby nagrodzone w konkursie otrzymają zestaw gadżetów firmowych PODR 

w Szepietowie oraz partnerów Wystawy. 

VIII. Prawo własności i wykorzystania zdjęć 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie zdjęć przez osoby 

trzecie za pośrednictwem portalu społecznościowym Facebook. 

IX. Dodatkowe informacje w dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, 

Tel.86 275 89 02 , 501  239 081, e-mail:ssikorska@odr-szepietowo.pl . 
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