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Regulamin Konkursu 

„Ostoja Nadbużańska w obiektywie”  
 
 

 

 

 

 

 

 

§ 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Konkurs „Ostoja Nadbużańska w obiektywie” jest częścią projektu „Skarby mojej Ziemi”. 

2. Organizator projektu i konkursu: Fundacja Antiqua. 
3. Partnerzy konkursu:  

• Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu 

• MGOK w Drohiczynie 

• GOK w Repkach 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa 

określone w Regulaminie.  

6. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik w całości akceptuje treść Regulaminu 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału 

w Konkursie.  
7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkująca na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

§ 2. 

CEL KONKURSU 

 

1. Przedstawienie, promocja i popularyzacja regionu nadbużańskiego jako miejsca atrakcyjnego 

pod względem krajobrazowym i turystycznym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. 

WYMAGANIA 

ORGANIZACYJNE 

1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie powinna podczas jego trwania: 

a. zostać obserwującym profil Fundacji Antiqua w aplikacji Facebook 
https://www.facebook.com/Fundacja-Antiqua-581197595312398  

b. dodać na swój profil na Facebook po jednym z zdjęciu w czterech kategoriach: 

1. walory naturalne (przyrodnicze), 

2. walory antropogeniczne (np. dobra kultury, zabytki architektury, 

budownictwa, muzea),  

3. walory turystyczne (np. wyznaczone szlaki piesze i rowerowe, spływy 

kajakowe, pola namiotowe) 

4. walory historyczne (np. udokumentowane miejsca bitew).  

c. dodać do zdjęć w podpisie hashtag #SkarbyMojejZiemi wraz z oznaczeniem profilu 
@Fundacja Antiqua, @ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu, 

@Miejsk0-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie, @GOK Repki 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zamieszczenia czterech zdjęć, po jednym 
z każdej kategorii.  

3. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców 

bądź opiekunów prawnych na udział w Konkursie. Zgodę należy przesłać e-mailem na adres 
kontakt@antiqua.org.pl przed wzięciem udziału w Konkursie. 

4. Zdjęcia oprócz zamieszczenia na platformie społecznościowej Facebook należy przesyłać drogą 

elektroniczną na adres: kontakt@antiqua.org.pl. Do kompletu zgłoszonych fotografii należy 
dołączyć: 

• metryczkę zawierającą; imię, nazwisko, wiek (załącznik nr 1) 

• opis każdej fotografii (załącznik nr 2) 

• zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie (załącznik nr 3). 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających warunków 

określonych w Regulaminie, sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia 

społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, wulgarnych, obraźliwych, 
dyskryminujących z uwagi na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność bądź posiadające charakter 

pornograficzny. 

6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie,  zdyskwalifikowanych oraz z niego 
wyłączonych.  

7. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatora, który przejmuje prawa 

autorskie oraz majątkowe do nadsyłanych prac. 
 

 

 

 

§ 4. 

WYMAGANIA 

TECHNICZNE 

 

1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.  
2. Zabrania się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących 

z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.  

3. Organizator dopuszcza konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie 
kolorowych filtrów itp. oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, 

nasycenie, rozjaśnienie).  

4. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie zostały nigdzie publikowane oraz nie 

brały udziału w żadnym konkursie.  

 

https://www.facebook.com/Fundacja-Antiqua-581197595312398
mailto:kontakt@antiqua.org.pl


                        PROJEKT „SKARBY MOJEJ ZIEMI” 

Strona | 2 

 

§ 5. 

TERMINARZ I OCENA 

PRAC 

KONKURSOWYCH 

 

1. Termin nadsyłania prac: 30 września 2019 r. – 31 październik 2019 r. 
2. Fotografie nadsyłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

4. Ocena prac przez komisję nastąpi w dniu 4 listopada 2019 r. 
5. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

 

 

 

§ 6. 

ZASADY 

PRZYZNAWANIA 

NAGRÓD 

 

 
1. Komisja konkursowa spośród zamieszczonych na Facebook zdjęć wybierze trzy najlepsze prace 

uwzględniając m.in. jakość, oryginalność, tematyczne dopasowanie do zadania konkursowego. 

Za każdą z takich prac przyznana zostanie jedna z nagród.  
2. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.  

3. Komisja konkursowa sporządzi protokół konkursowy, w którym wskaże zwycięzców 

i laureatów oraz zajęte przez nich miejsca. Protokół nie zostanie podany do publicznej 
wiadomości.  

4. Informacja o zwycięzcach i laureatach zostanie rozpowszechniona na stronach internetowych 

organizatora i partnerów oraz kanałach social media. 

5. Nagrody zostaną wysłane pocztą pod wskazany przez nagrodzonych adres w ciągu 30 dni 

roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.  

 

 

 

 

 

 

§ 7. 

NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie są trzy vouchery na weekendowy pobyt (2 doby hotelowe) dla dwóch 

osób w ośrodkach wypoczynkowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie z rzeką 
Bug.  

2. Nagrodzone zdjęcia z miejsc od 1 do 3 zostaną ukazane w specjalnie przygotowanym 

kalendarzu na 2020 rok.  
3. Autorzy nagrodzonych zdjęć z miejsc 1 – 3 zobowiązani są do przesłania zdjęcia w formacie jpg 

na adres e-mailowy kontakt@antiqua.org.pl maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty 

wyłonienia zwycięzców, pod rygorem wykluczenia z Konkursu, nieprzyznania nagrody, 
niewydania nagrody bądź utraty do jej przyznania. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8. 

POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE 

 
1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście. 

2. Zdjęcia nie mogą naruszać dóbr osób trzecich, w szczególności nie naruszać ich majątkowych 
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu jest za to 

wyłącznie odpowiedzialny. 
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pisemną zgodę osób widniejących na przesłanych 

fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym również 

na publikację wizerunku na stronach internetowych, profilach społecznościowych 
organizatorów i partnerów (Instagram, Facebook), mediach, prasie oraz innych materiałach, 

które opublikują informację o Konkursie „Skarby mojej Ziemi”.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.  
5. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega 

sobie prawo do ich publikacji, obrotu, użyczenia oraz publicznego udostępniania. 

6. Prace, o których mowa w niniejszym Regulaminie mogą być nieodpłatnie lub odpłatnie 
udostępniane.  

7. We wszystkich sprawach spornych decyduje komisja konkursowa. 

 

 

 

 

 


