
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Bezpieczne dziecko” 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

    1.  Poniższy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki uczestnictwa w  

konkursie fotograficznym „Bezpieczne dziecko” (zwanym dalej: Konkursem) 

    2.  Organizatorem konkursu fotograficznego  jest Urząd Miejski w  Świeciu, ul. Wojska Polskiego  

124, 86-100 Świecie. 

 

 

§ 2 Cele konkursu 

 

    1.  Celem  konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci w ruchu 

drogowym w  drodze do szkoły. Udział w konkursie ma również na celu popularyzację wiedzy 

uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz zagrożeniach komunikacyjnych. Prace 

konkursowe mogą dotyczyć infrastruktury drogowej, ukazania właściwych nawyków w ruchu 

drogowym,  gadżetów poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych etc.  

 

 

 

§ 3 Zasady konkursu 

 

1. Konkurs realizowany jest w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” i 

skierowany jest do  uczniów uczęszczający do klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu miasta 

Świecie. 

2. Każdy uczeń może  zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie zrobione w okresie trwania konkursu.  

3. Zdjęcia należy wykonać cyfrowo (aparatem fotograficznym) a następnie przesłać w wersji 

elektronicznej na adres mailowy: sucharski@swiecie.eu wraz ze skanem załącznika nr 1 oraz 

2 do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie  do 15 października 2019 r.  

    4.   Załącznik powinien być wypełniony czytelnie i podpisany odręcznie.        

    5.  Uczestnicy konkursu wysyłają Załącznik nr 1 oraz 2 podpisany przez  rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

  6. Prace dostarczone bez skanu załączników nr 1 oraz 2 do regulaminu oraz prace z 

niepodpisanymi  przez rodzica/opiekuna prawnego załącznikami zostaną wykluczone z 

konkursu. 

  7.  Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej 

niż 3000 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. Obraz musi mieć rozdzielczość co 

najmniej 300dpi. 

    8.  Do konkursu nie mogą być zgłaszane zdjęcia archiwalne, wcześniej publikowane lub 

zgłoszone w innych konkursach fotograficznych. Fotografie powinny odzwierciedlać 

rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki 

zdjęcia poprzez np. usuwanie z obrazu lub dodawanie do obrazu dodatkowych elementów.  

     9. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

   10. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptacje jego warunków.
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§ 4 Ocena prac, nagrody i zasady ich przyznawania 

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza 

Świecia. 

2.  Z obrad Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków 

Komisji, który przechowywany będzie w siedzibie organizatora konkursu. 

3.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla 

autorów prac nienagrodzonych. 
4. Uroczyste podsumowanie i  wręczenie nagród  i  wyróżnień autorom  prac  nastąpi  w terminie 

uzgodnionym przez organizatorów, o czym zostaną poinformowani zainteresowani. 
5.  Laureaci Konkursu za zajęcie I, II oraz III miejsca otrzymają nagrody. 

 

§ 5 Publikowanie zdjęć 

 

1.  Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystanie do 

promocji Gminy Świecie - powielania, utrwalania, obróbki, archiwizacji, publicznego udostępnienia i 

publikacji przy pomocy dowolnego medium w tym:  cyfrowej, globalnej sieci-  www (Internet). 

2. Zdjęcia reprezentujące wysoki poziom techniczny i merytoryczny zostaną po zakończeniu kon-

kursu umieszczone w formie wystawy w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.  

 
 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego  

2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

3. Organizator jest upoważniony do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości 

przekazanych prac, a także do nieoceniania pracy w przypadku naruszania przez pracę przepisów 

prawa, dobrych obyczajów, norm moralnych bądź praw autorskich osób trzecich. 

4.  Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

5.  Organizator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające 

przeprowadzenie Konkursu. 

6. Wszelkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. 

8.  Informacji dotyczących Konkursu udziela: Łukasz Sucharski, tel. (52) 33 32 348,  

     e-mail: sucharski@swiecie.eu      


