
REGULAMIN KONKURSU 
 

FOTOGRAFICZNEGO „Wolontariat – otwarte serca, otwarte dłonie”  
 
 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.  
Pomocą w organizacji i przeprowadzeniu konkursu służą Organizatorowi Urząd 
Miasta Krosna, Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie. 

2. Celem konkursu jest przybliżenie idei wolontariatu, kształtowanie wrażliwości na 
potrzeby ludzi chorych i cierpiących. 

3. Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
4. Do konkursu przyjmowane są prace fotograficzne bez żadnych ograniczeń 

dotyczących zastosowania materiału i technik artystycznych, zapisane na papierze 
fotograficznym o formacie nie mniejszym niż 15x21 cm oraz w wersji elektronicznej 
w plikach JPG nie mniejszych  niż 1 MB o rozdzielczości 3000x2000 pikseli. 

5. Każdy autor może nadesłać maksymalnie trzy  fotografie. 
6. Konkurs fotograficzny ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy 

fotografujący.  
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz 

członkowie jury konkursu a także krewni i powinowaci I stopnia w/w osób. 
8. W konkursie fotograficznym biorą udział prace wcześniej niepublikowane i nie 

nagradzane. 
9. Prace nadesłane do konkursu nie będą zwracane autorom. 
10. Do prac powinna być załączona informacja zawierająca: imię i nazwisko autora, 

adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie autora według  
wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

11. Prace nadesłane bez stosownego oświadczenia nie będą dopuszczone do konkursu. 
12. Uczestnik konkursu obowiązany jest dostarczyć fotografie opatrzone godłem wraz                        

z wypełnioną kartą zgłoszenia konkursowego (zgłoszenie należy załączyć w 
zamkniętej kopercie z godłem konkursowym autora), która stanowi załącznik  do 
niniejszego Regulaminu. 

13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 
zaginięcie prac podczas ich przesyłania. Prace uszkodzone nie są dopuszczane do 
konkursu. 

14. Organizator  przewiduje nagrody  rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac                           
i dyplomy dla prac wyróżnionych.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych 
w publikacjach związanych z promocją idei hospicyjnej. 

16. Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane będą na wystawie pokonkursowej 
oraz na stronie internetowej Organizatora i w RCKP. 

17. Prace należy przekazać do p. Anny Smyki  w terminie do  10 MAJA 2014  roku.  
18. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca   2014 r.  
19. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i 

Urzędu Miasta, a laureaci zostaną powiadomieni w osobnym trybie. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do REGULAMINU  
KONKURS FOTOGRAFICZNEGO 

„ Wolontariat – otwarte serca, otwarte dłonie ” 
 
 

 
 
Dane uczestnika konkursu: 
Imię i nazwisko                      ………………………………………………………. 
 
Szkoła, Miejsce pracy/Uczelnia          ………………………………………………………. 
 
Adres do korespondencji       ………………………………………………………. 
 
Numer telefonu                      ……………………………………………………….. 
 
Adres e-mail                    ……………………………………………………….. 
 
Godło                                     …………………………………………………………  
 

 
         

Oświadczenie  
 
 
Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu fotograficznego  
pt. „Wolontariat – otwarte serca, otwarte dłonie”   wyrażam zgodę na ich 
wykorzystanie oraz akceptuję Regulamin konkursu. 
Wyrażam również zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie i publikację moich danych 
osobowych przez  Organizatora Akcji  „Krośnieńskie  Pola Nadziei” w celach związanych z 
organizacją konkursu, z zachowaniem prawa wglądu do własnych danych i ich 
poprawiania. (Dz.U. nr 133 z 1997r, poz. 883) 
 
 
 

............................................................................................... 
(Data i czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika  Konkursu) 


