
 

 
 
 
 
 
 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Gorce w obiektywie” 
 
Regulamin  
 
1. ORGANIZATOR, UCZESTNIK I CZAS TRWANIA KONKURSU  
 
1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego Gorce w obiektywie, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce, z siedzibą w Ochotnicy Górnej 
Jamne 170, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS0000660610, NIP7352869769, zwane dalej 
„Organizatorem”, e-mail: redakcja@odkrywamygorce.pl. oraz Wiejski Ośrodek Kultury 
w Ochotnicy Górnej. 
 
1.2 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z 
wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak 
uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 
 
1.3 Zdjęcia zgłoszone do konkursu będą wykorzystywane do promocji regionu Gorce jak 
i członków Stowarzyszenia Odkrywamy Gorce również po zakończeniu konkursu. 
Przystępując do konkursu uczestnik wyraża na to zgodę. 
 
1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 lipca 2017 r.  i trwa do 30 września 2017 r.  
 
  
2. ZDJĘCIA KONKURSOWE 
 
2.1 Tematyka wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników musi nawiązywać do 
regionu Gorce i pasować do którejś z poniższych kategorii tematycznych 

• Krajobraz  
• Zwierzęta  
• Ludzie  
• Żywność 
• Folklor 
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2.2 Stosowanie fotomontażu jest zabronione. 
 
 
2.3  Fotografie zgłaszane na Konkurs muszą być wykonywane samodzielnie i  nie mogą 
naruszać praw osób trzecich. 
 
2.4 Zdjęcia wraz z opisem gdzie zostały wykonane należy przesyłać na Konkurs tylko i 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres 
  
redakcja@odkrywamygorce.pl.  
 
Tytuł maila musi zawierać dopisek „Konkurs Gorce w obiektywie”. W treści maila 
należy podać dane uczestnika (Imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 
 
2.5 Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie 
mniej niż 1920 pixeli.  
 
 
3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY 
 
3.1 Oceny zdjęć dokona jury, powołane przez członków Stowarzyszenia Odkrywamy 
Gorce. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.odkrywamygorce.pl 
oraz na naszym profilu na Facebooku do końca Października 2017r. 
 
3.2 Nagrody w konkursie: 
 

I miejsce  - bon 500 zł do wykorzystania w sklepie internetowym cyfrowe.pl 

II miejsce  - bon 200 zł do wykorzystania w sklepie internetowym cyfrowe.pl  

III miejsce  - bon 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym  cyfrowe.pl 

 

 

 

 

 

Dodatkowo  nagroda specjalna ufundowana przez członka Stowarzyszenia 

Odkrywamy Gorce Pana Marka Jagiełę, jest to weekendowy pobyt w jednym z jego 

domków w Ochotnicy Górnej „Pod Przehybą”- do obejrzenia pod adresem: 

http://domkiwgorcach.pl lub https://www.facebook.com/domki.w.gorcach 

Nagrodę tę otrzyma osoba, która zyska najwięcej polubień swojego zdjęcia na naszym 

profilu na Facebooku.  Dodatkowo zwycięzca w tej kategorii otrzyma również kosz 

wyrobów z mleka owczego ufundowany przez Bacówke u Bucka  

https://www.facebook.com/jarek.buczek.1 
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