
 

Regulamin konkursu fotograficznego 
„ Wiosna w Anastazewie” 

 
A. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Wiosna w Anastazewie” (zwanego dalej 
“Konkursem”), jest Stowarzyszenie Form Artystycznych i Turystycznych „FormAT”  

( nazwa skrócona Stowarzyszenie „FormAT” ) z siedzibą w Wyszkowie przy ul. 1 Maja 23 A/D , 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, 
w Warszawie , XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego,     pod nr KRS 
0000487710, zwanego dalej „Organizatorem”. 
2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie. 

 
B. Miejsce i czas trwania konkursu 

1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 23 marca 2014 r. 
2. Czas trwania konkursu: od 23 marca 2014 r. do 30 marca 2014 r. 
3. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 30 marca 2014 r.  na adres: 

konkurs@format.wyszkow.org.pl .  Po tym dniu prace nie będą przyjmowane. 
4. Zdjęcia i wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowe Stowarzyszenia 

„FormAT”  www.format.wyszkow.org.pl  
 
C. Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg  Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczestnicy Rajdu Rowerowego połączonego z Plenerem 
Fotograficznym pod nazwą „Wiosna w Anastazewie”, organizowanym przez Stowarzyszenie 
„FormAT”, który dobył się w Anastazewie w Stajni „Derłówka”  w dniu 23 marca 2014 r. 

2. Przedmiotem konkursu jest najciekawsze zdjęcie wykonane przez uczestnika w trakcie 
trwania rajdu: na tereni Stajni „Derłówka” , w okolicy stajni, na terenia wisi Anastazew  
oraz podczas przejazdu trasą rajdu. 

3. Zdjęcie na konkurs powinno być przesłane w formie elektronicznej. Dłuższy bok zdjęcia nie 
może przekraczać 700 pix. Zdjęcia przesyłamy na adres e-mail:       
konkurs@format.wyszkow.org.pl  z dopiskiem „Wiosna w Anastazewie – KONKURS”  

        do dnia 30 marca 2014 r. 
4. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 2 ( dwa ) zdjęcia. 
5. Do zdjęcia, którego autorem jest uczestnik, należy dołączyć oświadczenie autora pracy 

konkursowej o posiadaniu wszelkich praw do niego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
(oświadczenie autora pracy ) do niniejszego regulaminu. Prawa autorskie zgłaszanego zdjęcia 
nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.  
Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne dzieła zgłoszonego do 
konkursu. 

6. Do zdjęcia, którego bohaterem jest uczestnik należy dołączyć formularz zgody wykorzystania 
wizerunku.  Formularz stanowi załącznik nr 2 (zgoda na wykorzystanie wizerunku) do 
niniejszego regulaminu. 

7. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu.  

8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z 
jego przebiegiem, zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ) 
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9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania zdjęć 
konkursowych wszystkich uczestników w celach promocyjnych na stronach internetowych 
lub w innej formie podając imię i nazwisko autora.  

10. Składając zdjęcie uczestnik jednocześnie oznajmia, że posiada zgody ewentualnych osób 
obecnych na zdjęciu i na wykorzystanie ich wizerunków. 

11. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, rodzic lub opiekun prawny 
zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgody na udział w Konkursie – załącznik nr 3. 

12. Załączniki do zdjęć (nr 1, nr 2, nr 3) można składać osobiście w Salonie Rowerowym „BIKES 
JOYS”  przy ul. A.W.P. 58 w Wyszkowie, przed przesłaniem zdjęć na adres mailowy. 

13. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane przez Komisję Konkursową składającą się z 5 osób: 
prezes Stowarzyszenia „FormAT” – Agnieszka Długołęcka, Michalina Derlicka ( komisja 
rewizyjna) Grzegorz Płachetko ( obsługa techniczna ), Jacek Szymanik ( skarbnik ) oraz 
Zbigniewa Rutkowskiego  - przedstawiciela Salonu Rowerowego ‘BIKES JOYSE”. 

14. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną i przewiduje przyznanie dwóch wyróżnień. 
15. Komisja wybierze najciekawsze zdjęcie z Rajdu Rowerowego. Decyzje Komisji Konkursowej są 

ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.         
16. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową w dniu 1 kwietnia 2014 

a konkursowe prace zostaną wyróżnione i podpisane na stronie na stronie internetowej 
Stowarzyszenia „FormAT”. 

 
D. Nagrody 

1. Nagroda główna ufundowana jest  przez Salon Rowerowy „BIKES JOYS” , mieszczący się przy 
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 58 w Wyszkowie (07-200 Wyszków ). 

2. Nagroda główna: lampka rowerowa przednia FLESH o wartości 64,99 zł. 
3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w gotówce. 

 
E. Odbiór nagród 

1. Laureat konkursu nagrodę będzie mógł odebrać osobiście  w Salonie Rowerowym „BIKES 
JOYS”  w Wyszkowie przy ul. 1 A.W.P. 58  

2. Nieodebranie nagrody w terminie 2 tygodni  powoduje jej utratę. W takiej sytuacji nagroda 
przechodzi na własność Organizatora, czyli Stowarzyszenia „FormAT”. 

 

F. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, jak również 

                potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
2. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres 

Stowarzyszenia „FormAT”  info@format.wyszkow.org.pl  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 
listy Zwycięzców. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny 
reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni od otrzymania. 

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenie „FormAT”. 
5. dodatkowe informacje na temat Konkursu uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z 

Organizatorem poprzez drogę mailową. 
6. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celach związanych z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją ii 
przeprowadzaniem Konkursu, sprawozdawczością podatkową i księgową oraz w celu 
zamieszczenia listy zwycięzców na stronie internetowej. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez 
podania przyczyny poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.format.wyszkow.ogr.pl 

8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez uczestników. 
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