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Regulamin konkursu 
 

 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Okiem Seniora” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest European Centre of Citizens’ Partnership (Europejskie 

Centrum Współpracy Obywatelskiej) z siedzibą w Poznaniu. Tel.: 508-373-416, 

info@eccp.pl, www.eccp.pl; 

2. Celami konkursu są: 

 Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki pośród mieszkańców Powiatu 

Poznańskiego; 

 Aktywizacja obywatelska osób powyżej 55tego roku życia; 

 Zaangażowanie lokalnej społeczności powyżej 55tego roku życia w czasie 

Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 

Międzypokoleniowej.  

 

§ 2 

Uczestnicy 

 

1. Konkurs otwarty jest dla osób w wieku 55 +, mieszkańców Powiatu Poznańskiego. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

3. Do konkursu można nadsyłać tylko prace zdjęciowe. 

4. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację zasad konkursu i niniejszego 

regulaminu.  

 

§ 3 

Postanowienia dotyczące prac 

 

1. Konkurs przewiduje 4 kategorie: 
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 Moje hobby; 

 Moje miasto; 

 Ludzie; 

 Natura. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę zdjęciową w każdej z 4 kategorii.  

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.  

4. Prace należy wykonywać indywidualnie.  

5. Zdjęcia należy nadsyłać w formie: 

 Elektronicznej na adres e-mail: info@eccp.pl; 

 Lub w postaci odbitek formatu 20x30 lub większe albo w postaci cyfrowej na 

nośnikach CD/DVD na adres: Europejskie Centrum Współpracy Obywatelskiej, 

ul. Józefa Strusia 3/3, 60-711 Poznań. 

6. Na zdjęciach nie może znajdować się data i godzina wykonania fotografii 

nadrukowana przez aparat fotograficzny. Prace takie będą dyskwalifikowane. 

7. Do każdej pracy należy dołączyć informację z:  

 imieniem i nazwiskiem autora;  

 adresem autora;  

 telefonem kontaktowym;  

 nazwą fotografowanego obiektu oraz miejscem wykonania zdjęcia; 

 oświadczenie w treści: „Ja, niżej podpisany oświadczam, iż posiadam wszelkie 

prawa autorskie do zdjęcia nadsyłanego na konkurs fotograficzny 

organizowany przez European Centre of Citizens’ Partnership (Europejskie 

Centrum Współpracy Obywatelskiej)”. 

 mile widziany także krótki komentarz do zdjęcia. 

8. Prace oceniane będą przez jury w składzie powołanym przez Organizatora. Decyzje 

jury są ostateczne.  

9. Nadsyłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 

10. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

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

na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu 

oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych  

z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 

nieodpłatnego wykorzystywania prac przez Organizatora.  

 

§ 4 

Harmonogram konkursu 
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1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej  

28 czerwca 2012 roku w formie plakatów, informacji prasowych oraz na stronie 

internetowej Organizatora.  

2. Prace przesyłać należy najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2012 roku.  

3. Uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu połączona z otwarciem wystawy wszystkich 

prac konkursowych odbędzie dnia 5 wrzesnia 2012 roku w miejscu wyznaczonym 

przez Organizatora.  

 

 

§ 5 

Nagrody  

 

1. Przewidziana jest nagroda główna dla jednej najlepszej pracy konkursu oraz nagrody 

dla najlepszych prac w każdej z kategorii.  

2. Druga i trzecia nagroda w każdej kategorii ma charakter upominków. 

3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.  

4. Nagrody wręczone zostaną na gali finałowej 5 września 2012 roku.  

5. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej na gali finałowej 5 września 2012 roku.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie konkursu lub 

zawieszenia konkursu w przypadku zgłoszenia zbyt małej ilości prac.  

2. Organizator jest organizacją niedochodową i nie czerpie zysków z przeprowadzenia 

konkursu.  

3. Dane osobowe uczestników będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 

4. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: European Centre of Citizens’ Partnership 

(Europejskie Centrum Współpracy Obywatelskiej), Tel.: 508-373-416 lub 

info@eccp.pl.  

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2012 roku.  
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Organizator 
 

EUROPEAN CENTRE OF CITIZENS’ PARTNERSHIP 

Europejskie Centrum Współpracy Obywatelskiej 

ul. Józefa Strusia 3/3 

60-711 Poznań, POLAND 

tel.: +48 508 373 416 

info@eccp.pl 

www.eccp.pl 

Millennium Bank:  22 1160 2202 0000 0002 1548 3968 

KRS: 0000417913 

REGON: 302090788 

NIP: 7792405175 

 

 

 

mailto:info@eccp.pl
http://www.eccp.pl/

