
REGULAMIN KONKURSU 
„Pokaż serce w Iłowej”

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Iłowej. 
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 rok życia. 
3. Zdjęcia należy nadsyłać do 01.02.2016 roku. Wyniki Konkursu oraz miejsce i czas wręczenia
nagrody zostanie podany na stronie Konkursu na portalu społecznościowym Facebook (Iłowa-moja
gmina) oraz stronie www.ilowa.pl.

II Uczestnicy 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są organizatorzy Konkursu.
3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie.
4. Nagrodzone zostanie jedno zdjęcie Uczestnika.

III Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii o tematyce walentynkowej w Parku
Dworskim w Iłowej. Na fotografii musi znajdować się zarówno kobieta jak i mężczyzna (jedna z
osób, biorących udział w konkursie). 
2.  Technika  wykonania  zdjęć  jest  dowolna.  Dopuszcza  się:  •  konwersję  zdjęć  kolorowych  do
czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; • korektę polepszającą jakość zdjęć
(wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

IV Nadsyłanie prac

1. Prace  konkursowe  należy  nadsyłać  w  załączniku  na  adres:  konkurs@ilowa.pl.  Zapis  w
formacie JPG.

2. W mailu należy umieścić imiona, nazwiska osób występujących na zdjęciu, dane adresowe,
telefon kontaktowy (do obu) oraz oświadczenie (podpisane przez dwie osoby występujące
na zdjęciu) o treści:  „Oświadczam, iż nadesłane zdjęcie stanowi mój wizerunek i wyrażam
zgodę na udział w konkursie (akceptując regulamin) i publikację zdjęcia w galerii Konkursu
na profilu społecznościowym Gmina Iłowa  (Facebook Iłowa – moja gmina) oraz stronie
internetowej www.ilowa.pl”

V Jury

1. Oceny nadesłanych prac dokonają użytkownicy portalu społecznościowego Facebook Iłowa –
moja gmina, za pomocą kliknięcia Lubię to!, co jednoznaczne jest z oddaniem jednego głosu.
2. Wygrywa fotografia, która otrzyma największą liczbę głosów.
3. W skład Jury wchodzi:
 Paweł Lichtański – Przewodniczący Jury
 Małgorzata Hajdas-Grzesik - członek
 Małgorzata Ślebioda – członek 



4.  Jury  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikacji  zdjęć  nierealizujących  tematu  Konkursu  lub
niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace
zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.).
5. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  

VI Nagrody

1. Organizatorzy uhonorują zdobywcę największej ilości głosów romantyczną sesją zdjęciową
w Parku Dworskim w Iłowej, w ustalonym między stronami terminie.

2. Zwycięzca zostanie powiadomiony o werdykcie Jury drogą e-mailową.
3. Wyniki  konkursu  oraz  zwycięskie  zdjęcie  zostanie  opublikowane  na  portalu

społecznościowym (Facebook) Organizatora Iłowa - moja gmina oraz stronie internetowej
www.ilowa.pl. 

VII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
 akceptuje niniejszy Regulamin; 
 jest  autorem zdjęć  oraz  posiada  zgodę  osób  biorących  udział  przy  powstawaniu  pracy

(modeli, modelek ) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. 
 Zdjęcia nie naruszają własności intelektualnej i materialnej osób trzecich.

2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do
Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z
ustawą Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997.r. O ochronie danych obsobowych /DzU z 2014 r.
poz. 1182 z późń. zm./ 

 udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji
uprawniającej Organizatora do opublikowania zdjęcia w czasie trwania Konkursu na stronie
www.ilowa.pl oraz portalu społecznościowym Facebook Iłowa-moja gmina.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

http://www.ilowa.pl/
http://www.ilowa.pl/

