
REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„MOJE WAKACJE NA TROPICANIE” 

 

Cele konkursu: 

1. Promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego podczas wakacji. 
2. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako jednej z form spędzania wolnego czasu. 
3. Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania kąpieliska AKWEN Tropicana w Owińskach. 

 

Organizator Konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku. 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich pełnoletnich fotografów – amatorów i 
sympatyków CRKF AKWEN. 

Jury: 

1. Prace są oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, które wyłoni laureatów. 
2. Decyzja jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie odwiedzające kąpielisko AKWEN 
Tropicana w Owińskach w okresie obowiązywania konkursu. 

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać fotografię, na której zostanie wyeksponowana 
figura flaminga znajdującego się na terenie kąpieliska AKWEN Tropicana w Owińskach. 

3. Autorem fotografii może być tylko jedna pełnoletnia osoba. Zdjęcie zgłoszone do konkursu nie 
może być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

4. Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, 
pomysłowość, oryginalność fotografii  oraz jakość wykonania fotografii. 

5. Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć jedną fotografię. 
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest załączenie wraz ze zdjęciem konkursowym 

wypełnionej i podpisanej „karty zgłoszenia do konkursu” w formie skanu. Formularze karty są 
dostępne na stronie internetowej www.akwenczerwonak.pl oraz na kąpielisku AKWEN 
Tropicana. 

8. Nie będą brane pod uwagę prace bez wypełnionej karty uczestnictwa. 
9. Organizatorowi będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac 

fotograficznych.  
10. Fotografie w wersji elektronicznej wraz ze skanem podpisanej karty zgłoszenia należy przesyłać 

pocztą elektroniczną na adres: marketing@akwenczerwonak.pl (w formacie *.jpg, wielkość pliku 
do 10 MB) z dopiskiem: konkurs fotograficzny „MOJE WAKACJE NA TROPICANIE”. Załączony plik 
należy podpisać nazwiskiem autora. 

11. W przypadku prac z wykorzystaniem wizerunku osób prywatnych, autor oświadcza, że posiada 
zgodę na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na fotografii, zgłoszenie fotografii w  
konkursie oraz publikację zdjęcia w materiałach reklamowych AKWEN oraz dopełnił obowiązku 
informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

12. Organizator konkursu dopełnia obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

http://www.akwenczerwonak.pl/
mailto:marketing@akwenczerwonak.pl


osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób, których dane 
dotyczą poprzez, umieszczenie odpowiednich klauzul informacyjnych w widocznych miejscach 
przy figurach flamingów na terenie kąpieliska AKWEN Tropicana w Owińskach. 
 

Termin nadsyłania prac i losowań: 

1. Losowanie pierwsze - prace nadesłane w terminie od 06.07.2018 do 22.07.2018 do godz. 24:00 
biorą udział w losowaniu w dniu 23.07.2018 r.  

2. Losowanie drugie - prace nadesłane w terminie od 23.07.2018 do 05.08.2018 do godz. 24:00  
biorą udział w losowaniu w dniu 06.08.2018 r.  

3. Losowanie trzecie - prace nadesłane w terminie od 06.08.2018 do 19.08.2018 do godz. 24:00 
biorą udział w losowaniu w dniu 20.08.2018 r.  

4. Losowanie czwarte - prace nadesłane w terminie od 21.08.2018 do 02.09.2018 do godz. 24:00 
biorą udział w losowaniu w dniu 03.09.2018 r.  

 

Nagrody: 

1. W każdym losowaniu zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla trzech laureatów najciekawszych 
fotografii. Nagrodami są dmuchane zabawki do pływania typu FLAMING. 

2. O wygranej laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową. 
3. Nagrody będą do odbioru w siedzibie AKWEN w Czerwonaku w terminie 23.07-30.09.2018 r. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zaprzestania prowadzenia, zmiany lub przedłużenia konkursu 
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii 
konkursowych w jego celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych, 
publikacjach promujących Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN oraz we własnych 
wydawnictwach i innych działaniach promocyjnych. 

3. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo 
publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 

4. Prawa autorskie do fotografii, które będą brały udział w konkursie pozostają własnością ich  
autorów. Z tego tytułu organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, w razie 
skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie 
jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną, 
odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 

5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu. 

6. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
Regulaminu. 
 


