
 

REGULAMIN KONKURSU 

„Czy to kociak, czy to psiak – za aparat łap!” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1) Organizatorem Konkursu, zwanego dalej konkursem Biblioteka – 

Centrum Kultury w Szczuczynie, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn. 

Konkurs nosi tytuł „Czy to kociak, czy to psiak – za aparat łap!” 

2) Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w 

niniejszym regulaminie. 

3) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator 

powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad 

Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu rozstrzyga 

Organizator. 

 

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1) Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda 

osoba fizyczna – mieszkaniec gminy Szczuczyn, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) w przypadku ograniczeń w zdolności do czynności prawnych 

posiada pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub 

opiekuna prawnego. Pisemna zgoda winna zostać przesłana wraz z 

nadesłaną pracą. 

2) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie 

następujących przesłanek: 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika 

zgodnie z § 2 pkt 1, 

b) Uczestnik akceptując regulamin Konkursu prześle pracę zgodną z 

wymogami Regulaminu na adres bckszczuczyn@wp.pl  

 

 

§ 3 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 

1) Prace konkursowe muszą być wykonane w postaci fotografii (selfie / za 

pomocą samowyzwalacza). 

2) Prace konkursowe muszą przedstawiać psa lub kota wraz z autorem 

zdjęcia. 
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3) Prace konkursowe muszą być własnością Uczestnika Konkursu wykonaną 

na potrzeby Konkursu i spełniać następujące kryteria: 

a) wielkość pliku nie może przekraczać 50MB, 

b) minimalny rozmiar pliku powinien wynosić 1600x1000 pikseli, 

4) Wraz z pracą należy przesłać załączniki (kartę zgłoszenia do konkursu, 

formularz RODO osoby pełnoletnie, zgodę na udział konkursie i 

formularz RODO osoby niepełnoletnie)  

5) Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną fotografię z krótką 

notką na temat swojego zwierzęcego pupila. 

6) Na zdjęciach nie powinny się znajdować żadne znaki, litery lub cyfry, 

które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis, 

emotki itp.). 

7) Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu 

elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie 

zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). 

8) Dopuszcza się zdjęcia poddane delikatnej modyfikacji polegającej na 

korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw.  

9) Zdjęcia noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej 

bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane. 

10) Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności 

dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

11) Każdy Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiadaczem pełni 

praw autorskich oraz majątkowych do prac zgłaszanych do Konkursu. 

 

 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY 

 

1) Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:  

I ETAP KONKURSU 

- w terminie 25.06.2021r. – 11.07.2021r. do godziny 23:59 nadsyłanie autorskich 

zdjęć ze swoimi zwierzęcymi pupilami (pies / kot) na adres e-mail: 

bckszczuczyn@wp.pl 

II ETAP KONKURSU 

- w terminie 19.07.2021r. – 27.07.2021r. do godziny 08:30 głosowanie 

internetowe na najbardziej kreatywne i oryginalne zdjęcie, które przebiegać 

będzie na Facebooku Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. 
 

Drugi etap konkursu to publikacja zdjęć w formie postu na portalu 

społecznościowym Facebook Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie gdzie 

o wygranej decydować będzie liczba polubień (trzy zdjęcia z największą liczbą 
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polubień).Internauci swoje polubienia mogą oddawać tylko i wyłącznie na stronie 

Facebook Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. Polubienia oddane na 

innych kontach nie będą brane pod uwagę. 

 

W Konkursie przyznane zostaną nagrody:  

I miejsce – nagroda rower miejski + niespodzianka dla zwierzęcego pupila 

II miejsce – voucher na zabieg pielęgnacyjny dla zwierzęcego pupila  

III miejsce - voucher na zabieg pielęgnacyjny dla zwierzęcego pupila  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do nadania wyróżnień dla kolejnych trzech 

zdjęć z największą liczbą polubień). 

 

§ 5 

WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

1) Wręczenie nagród odbędzie się 01 sierpnia 2021r. podczas Biegu 

Pamięci „W hołdzie Walczącej Warszawie! Szczuczyn pamięta!”, 

który odbędzie się w Starym Parku w Szczuczynie. O dokładnej 

godzinie będziemy informować bliżej daty wydarzenia. 

 

§6 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1) Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 

przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) w 

celu przeprowadzenia niniejszego konkursu, a także zgody na 

wykorzystanie zdjęć przez Organizatora.  

2) Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przekazaniem majątkowych praw autorskich do fotografii na rzecz 

Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęcia na 

wystawach, w druku oraz w Internecie przy braku ograniczenia czasowo-

terytorialnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§8 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1) Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany 

ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest 

zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu. 
2) Jeżeli zgłoszenie będzie niezgodne z postanowieniami niniejszego 

regulaminu, praca konkursowa nie będzie rozpatrywana. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie 

zdjęć o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie lub złej 

rozdzielczości, oraz takich, które nie spełniają kryterium tematycznego. 

4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania 

Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym 

momencie jego trwania dokonując przy tym wszelkich starań, aby nie 

wpłynęło to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy 

to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności 

konkursowych.  

6) Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, 

przedłużenia, odwołania Konkursu w dowolnym momencie jego trwania w 

uzasadnionych przypadkach.  

7) Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie 

rozstrzyga Organizator. 

 

 SPONSORZY NAGRODY GŁÓWNEJ – ROWER MIEJSKI: 

Restauracja „Biesiadna” 

ul. Pawełki 2a 

19-230 Szczuczyn 

Adam Jóźwik / Michał Jóźwik  

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWY ,, ROLMEX'' 

ul. Grunwaldzka 3 

19-230 Szczuczyn 

Wiesław Drobiński  

 

Mariusz Maciorowski 

Henryk i Marianna Augustowscy 

Janusz Siemion 

Bolesław Ruszczyk 

 

SPONSORZY NAGRÓD (II MIEJSCE i III MIEJSCE): 



Gabinet Weterynaryjny Lekarz Wet. Katarzyna Jankiewicz 

 ul. Pawełki 7a, 19-230 Szczuczyn 

Przychodnia Weterynaryjna Waldemar Wszeborowski 

ul. Łąkowa 1, 19-230 Szczuczyn 

 

 

 


