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Regulamin konkursu      

 pt. „Podaruj swoje bogactwo innym” 

 

Przedmiotem fotografii powinny być ukazane różne oblicza wolontariatu 

1. Organizatorem konkursu Sieć organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur –ATOMY 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, w tym uczniów szkół gimnazjalnych, ponad 

gimnazjalnych, członków organizacji młodzieżowych. Każdy z autorów może nadesłać do 3 

fotografii, każda z fotografii powinna ukazywać inny rodzaj pracy na rzecz wolontariatu. 

4. Technika wykonania prac jest dowolna. 

5. Prace należy nadsyłać poczta elektroniczną bądź dostarczyć osobiście do: Olsztyńskiego Centrum 

Wolontariatu Spinacz, przy ul. T. Szewczenki 1 10 – 247 Olsztyn 

6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nieprzekraczających 3 

MB należy nadsyłać na adres kasia@atomywsieci.pl w formie załączników do listu 

elektronicznego. 

7. Fotografie,  na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane. 

8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, jaką 

reprezentuję jednostkę, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego 

obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć. 

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność 

organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 11.11.2011 r. do 21.11. 2011r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

22.11.2011 r. a wręczenie nagród 26.11.2011 r. podczas Targów Wolontariatu organizowanym 

wraz z Forum Organizacji Pozarządowych w Ratuszu Olsztyna. 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 

13. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.atomywsieci.pl i na innych witrynach 

będących własnością organizatorów. 

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

http://www.atomywsieci.pl/


 

 
 

wykorzystywania prac w następujących polach 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 Sieci Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur 

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną o wartości 200 zł oraz 1 nagrodę za II miejsce 

o wartości 100 zł i 1 nagrodę o wartości 50 zł za III miejsce. 
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

16. Nagrody przekazane zostaną laureatom podczas Targów Wolontariatu w Olsztynie.  Każdy 

ze zwycięzców odbiera nagrody podróżując do miejsca ich przekazania na własny koszt. 

W przypadku braku obecności nagroda zostanie przekazana za potwierdzeniem drogą pocztową. 

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu. 

20.  Przesłanie zdjęć konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

        regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb organizacyjnych  
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