
 

Regulamin konkursu rodzinnego  „ Maj Family ” 

 I Postanowienia ogólne 

1. Konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie gminy Swarzędz 

2. Organizatorem Konkursu  „ Maj Family” (dalej: Konkurs) jest Związek Dużych Rodzin Trzy plus koło w 

Swarzędzu oraz Ośrodek Kultury w Swarzędzu.. 

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy – kolażu ze zdjęć, lub namalowanych rysunków ( 

obrazów) w dowolnej technice  oraz przesłanie jej w formie jednego zdjęcia na wskazany adres. Zdjęcie 

należy dosłać w jednym z podanych formatów ( JPG/PNG/PDF ) 

4. Praca musi zawierać tytuł oraz zdjęcia lub rysunki przedstawiające rodzinę spędzającą wspólnie czas w 

miesiącu maju. 

5. Celem Konkursu jest pokazanie rodziny jako społeczności, w której pomimo ograniczeń  można aktywnie 

spędzać czas. Celem Konkursu jest także budowanie pozytywnego wizerunku rodziny, promowanie 

wartości rodzinnych, wspólnego aktywnego spędzania czasu w rodzinie, wzmacnianie więzi 

międzypokoleniowych oraz zaktywizowanie mieszkańców Swarzędza w czasie pandemicznych 

ograniczeń. Dodatkowo podkreślenie świętowania Międzynarodowego Dnia Rodziny 15 maja oraz Dnia 

Matki 26 maja. 

6.  Tematem prac ma być wspólne, rodzinne spędzanie czasu w miesiącu maju .  

7. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Gminy Swarzędz. Każda rodzina może przesłać 

jedną pracę. Przez rodzinę, o której mowa w ustępie 1 powyżej, należy rozumieć rodziców (lub 

opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym   

 

II Postanowienia dotyczące prac konkursowych 

 1. Każdy uczestnik (rodzina) może zgłosić 1 pracę.  

2.  Zdjęcie należy dosłać w jednym z podanych formatów ( JPG/PNG/PDF ), w dobrej jakości                                    

( nie mniejsze niż 2 MB) 

3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie lub w przypadku, gdy fotografie nie zostały wykonane 

samodzielnie, uczestnikowi powinna przysługiwać w stosunku do nich własność egzemplarza danego utworu 

oraz prawa autorskie do utworu.  

4. Fotografie na Konkurs należy przesłać w formie elektronicznej na adres: okswarzedz@gmail.com.                    

z dopiskiem „Maj Family” wraz z kartą zgłoszeniową udziału w Konkursie  



 5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów. 

 6. Organizatorzy Konkursu nie zwracają prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak 

również z niego wyłączonych.  

7. Prace nadesłane na Konkurs zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów Konkursu.  

III Nagrody  

1. Organizatorzy Konkursu przewidują następujące nagrody dla zwycięzców: 

- Rodzinne gry planszowe 

- trzy  Rodzinne karnety do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji o wartości 100 zł 

- Bon do pizzerni o wartości 100 zł 

2. Przewidziano również nagrody rzeczowe dla autorów wyróżnionych prac.  

3. Pierwszych dwadzieścia zgłoszonych prac otrzyma „Pokoleniową Grę Rodzinną Ask Me – Pokoleniowy Klub 

Filmowy”. 

4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie organizatorów oraz wydrukowane i udostępnione w 

formie wystawy w Swarzędzkim Ośrodku Kultury. 

 

 

IV Terminarz konkursu 

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się 15 maja 2021r. i upływa w dniu 26 maja 2021 r. 

(decyduje data dostarczenia przesyłki drogą elektroniczną poprzez e-mail, organizatorzy Konkursu nie biorą 

odpowiedzialności za trudności techniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi). 

 2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

3. Wyniki Konkursu oraz informacja o terminie i sposobie wręczenia nagród zostaną podane na stronie 

internetowej Ośrodka Kultury w Swarzędzu ( ok-swarzędz.pl), oraz na facebooku.  

 V Postanowienia końcowe 

 1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie. 

 2. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż, w przypadku wykonania fotografii 

samodzielnie, osoba nadsyłająca pracę jest autorem/autorką załączonych zdjęć oraz że przysługują jej prawa 



autorskie do tej pracy lub w przypadku, gdy fotografie nie zostały wykonane samodzielnie, że osobie 

nadsyłającej pracę przysługuje własność egzemplarzy utworu oraz prawa autorskie do niego. 

 3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które 

osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu. 

 4. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich za zamieszczenie ich 

wizerunku na zdjęciach zgłoszonych do Konkursu.  

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Konkursu. 

 6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania 

Konkursu lub do odwołania Konkursu. 

7. zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz wykorzystanie prac w 

celach promocyjnych przez Organizatora. 

 VI Dodatkowe informacje :  

Uczestnik przez przesłanie Karty Zgłoszeniowej oświadcza, że: 

1) wyraża zgodę na udział w Konkursie i na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, 

2) zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu i korzystnie z niej przez Organizatora nie będzie 
naruszało niczyich praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych ani prawa do 
wizerunku; 

3) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, a także na 
opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o otrzymanej Nagrodzie na Stronie 
Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego 
przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. 

Uczestnik przez przesłanie Karty Zgłoszeniowej: 

1) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku utrwalonego na kolażu 
stanowiącym Pracę Konkursową – gdy wizerunek Uczestnika został utrwalony na tej pracy 

2) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunków małoletnich dzieci występujących 
lub uwidocznionych na kolażu stanowiącym Pracę Konkursową – gdy Uczestnik jest ich 
przedstawicielem ustawowym; 

3) oświadcza, że osoby występujące lub uwidocznione na kolażu stanowiącym Pracę Konkursową 
wyraziły zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie ich wizerunku – gdy nie zachodzą podstawy do 
wyrażenia zgody, o której mowa w lit. 1) i 2) powyżej. 

Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw do Pracy 
Konkursowej i prawa do wizerunku. 

 


