
                               
 
 

„WEEKEND W KRAKOWIE. WSPIERAMY ZDROWĄ CIEKAWOŚĆ” 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
 
  
1. Organizatorem konkursu jest portal EkoRodzice.pl Jolanta Walczyk, Rusiec, ul. 
Wieluńska 24, NIP 678-292-93-50, REGON 100794155, współorganizatorem jest Ośrodek 
Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 5, 31-969 Kraków. 
 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, powyżej 18 roku życia.  
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i współorganizatora oraz 
członkowie ich rodzin. 
 
3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii, nigdy wcześniej nie publikowanych. 
 
4. Technika wykonania prac jest dowolna. 
 
5. Prace w formacie JPG o sugerowanych wymiarach 3150x4724 pikseli, 300 DPI należy 
nadsyłać na adres biuro@ekorodzice.pl w formie załączników do listu elektronicznego lub 
dostarczyć osobiście na płycie CD do Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 5, 31-969 
Kraków z dopiskiem „ARTzona konkurs Weekend w Krakowie. Wspieramy zdrową 
ciekawość". 
 
6. Dostarczając prace osobiście lub przesyłając w treści maila/listu elektronicznego należy 
podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, adres mailowy. 
 
7. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć i zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z zał. nr. 1 i 2 do niniejszego regulaminu należy złożyć osobiście lub 
przesłać Pocztą Polską na adres Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida os. Górali 5, 31-969 
Kraków z dopiskiem „ARTzona konkurs Weekend w Krakowie. Wspieramy zdrową 
ciekawość". Skany nie będą brane pod uwagę. 
 
8. Przesłane pliki oraz materiały na płycie CD nie będą zwracane. 
 
9. Zdjęcia należy nadsyłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2013 r. 
W przypadku przesłania prac pocztą decyduje data stempla. 
 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja 2013 r. 
 
11. Oceny zdjęć dokona czteroosobowe jury powołane przez organizatora oraz 
współorganizatora. 
 
12. Decyzje jury są ostateczne. 
 
13. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury, poprzez umieszczenie ich 
nazwisk na stronach www.ekorodzice.pl oraz www.okn.edu.pl. Organizator oraz 



                               
 
 

współorganizator będą uprawnieni do umieszczenia danych uczestników konkursu na ww. 
stronach. 
 
14.Nagrodzone prace zostaną opublikowane i posłużą jako ilustracje do „Ekoprzewodnika 
po Krakowie”, który wydawany jest w ramach akcji „Wspieramy Zdrową Ciekawość”. 
 
15. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane również w Ośrodku Kultury im. C. K. 
Norwida ARTzona os. Górali 4, 31-969 Kraków na przełomie października i listopada 2013 
roku. 
 
16.Z chwilą przystąpienia do konkursu organizator i współorganizator nabywają na 
zasadzie wyłączności, nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do 
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem, obejmujące następujące 
pola eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania 
ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania  
w ramach działań promujących „Ekoprzewodnik po Krakowie” oraz akcję „Wspieramy 
Zdrową Ciekawość”. 
 
17. Organizatorzy przyznają zwycięzcom konkursu trzy równorzędne nagrody – bony 
zakupowe o wartości 100 zł, ufundowane przez firmę Berry & Bounty oraz trzy nagrody za 
wyróżnienia ufundowane przez firmę Pat & Rub. 
 
18. Rozdanie nagród nastąpi 26 maja 2013 roku podczas „Święta Rodziny Krakowskiej” 
pod Wawelem. 
 
19. Nadesłanie prac oraz oświadczeń o których mowa w pkt.7 oznacza akceptację 
warunków konkursu i regulaminu. 
 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 
przyczyn. 
 
21.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 
na przetwarzanie przez organizatora i współorganizatora ich danych osobowych na 
potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych 
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. Osoby uczestniczące w 
konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora 
oświadczenia zgodnie z zał. Do niniejszego regulaminu. 
 
22. Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało jego 
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. 
 
 


