
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„MÓJ SĄSIAD ZABYTEK” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Terra Desolata, z siedzibą przy ul Rembrandta 

6/20 03-531 Warszawa. 

2. Konkurs ma na celu promowanie dziedzictwa kulturowego i zachęcenie do 

odkrywania go we własnym regionie. Zadanie polega na wyłonieniu najciekawszych 

zdjęć prezentujących zabytki w najbliższej okolicy uczestników Konkursu. 

3. Konkurs rozpoczyna się z dniem 30 marca 2021 r. i trwa: do 15 maja – I etap (termin 

nadsyłania prac), do 30 maja – II etap (głosowanie). Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 

dnia 5 czerwca 2021 r. 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą mailową na adres: 

archeologia@terradesolata.pl. W zgłoszeniu obowiązkowe jest załączenie pracy  

konkursowej w formie pliku ze zdjęciem oraz wypełnionego formularza będącego 

załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie 

podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do 

tej Ustawy. 

  

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 4-8 

zamieszkały na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego. 

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są: 

a) Wykonanie zdjęcia – dowolnym aparatem i techniką – zabytku znajdującego się w 

okolicy zamieszkania uczestnika na terenie jednego z dwóch województw: 

warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego. Zdjęcie może ukazywać zarówno zabytki 

architektury, obiekty ziemne, jak i zabytki ruchome. 

b) Wysłanie 1 zdjęcia w formie pliku JPG oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr do niniejszego regulaminu) na adres mailowy Organizatora 

archeologia@terradesolata.pl najpóźniej do dnia 15 maja 2021 r. do godz. 23:59. 

Prosimy o przesłanie plików w maksymalnie wysokiej rozdzielczości umożliwiającej 

wydruk w formacie A3. Mile widziane parametry: 4961 x 7016 px oraz 300 dpi. 



Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć przed wydrukiem na planowaną 

wystawę (patrz: § 4 pkt. 6).  

c) Niewypełnienie formularza bądź niepełne wypełnienie skutkuje odrzuceniem 

zgłoszenia. 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I GŁOSOWANIA 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie autora najciekawszego zdjęcia 

prezentującego zabytek znajdujący się na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego lub podlaskiego. 

2. Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie w Konkursie. 

3. Zgłoszenie (formularz oraz zdjęcie zgodne z wytycznymi podanymi w §2 pkt 2b 

niniejszego Regulaminu)  należy przesłać na adres mailowy Organizatora w 

wyznaczonym terminie. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w 

Konkursie. 

4. W dniach 17-23 maja 2021 r. odbędzie się I etap wyłaniania zwycięzcy: posiedzenie 

Komisji powołanej przez Organizatora. Zadaniem Komisji będzie wyłonienie 10 

najlepszych prac, które przejdą do II  etapu. 

a) Autorzy wybranych 10 prac zostaną o tym powiadomieni drogą mailową. 

5. II etap odbędzie się w dniach 25-30 maja 2021 r. Odbędzie się głosowanie 

Internautów, w którym weźmie udział 10 prac wyłonionych w I etapie. 

a) Jednorazowy głos może oddać każdy użytkownik Internetu. 

b) Głosowanie odbywać się będzie na stworzonej do tego celu podstronie – jej adres 

zostanie podany do informacji w dniu rozpoczęcia II etapu za pośrednictwem mediów 

społecznościowych Organizatora. Informacja zostanie także przesłana mailowo do 

autorów 10 wybranych w I etapie prac. 

c) Głosowanie trwać będzie do dnia 30 maja 2021 r. do godz. 23:59. Po tym terminie nie 

będzie możliwe oddawanie głosów. 

6. Na podstawie uzyskanej liczby głosów zostanie wyłoniony 1 laureat oraz 2 

wyróżnienia. 

7. W przypadku równej liczby głosów, o przyznaniu zwycięstwa i wyróżnień zadecyduje 

Komisja powołana przez Organizatora. 



8. Wyniki zostaną podane do dnia 5 czerwca 2021 r. za pośrednictwem strony 

internetowej Organizatora www.terradesolata.pl. Laureaci zostaną powiadomieni 

również drogą mailową. 

 

§ 4 

NAGRODY 

1. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 500 zł, w tym: I miejsce – 300 zł i 2 

wyróżnienia po 100 zł każde. 

 

2. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników na etapie 

zgłoszenia powinien w formularzu opisać swoje zainteresowania i wiążące się z tym 

wyobrażenia w kwestii nagrody – w wymienionych w §4 pkt 1 kwotach. Laureaci 

konkursu wybierają nagrodę, która pomoże im rozwijać ich pasję opisaną w 

formularzu. 

3. Zdobywcy nagrody głównej i wyróżnień zostaną powiadomieni o wygranej pocztą 

elektroniczną w dniu ogłoszenia wyników konkursu na wskazany w formularzu adres 

e-mail. 

4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony laureat powinien 

odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 

3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do 

nagrody. 

5. Sposób odbioru zostanie uzgodniony między laureatami a Organizatorem drogą 

mailową. 

6. 10 najlepszych prac wyłonionych w I etapie zostanie dodatkowo zaprezentowanych 

podczas wystawy, która odbędzie się na terenie jednego z dwóch województw 

konkursowych. O terminie i miejscu wystawy autorzy zostaną poinformowani drogą 

mailową po zakończeniu Konkursu, otrzymując imienne zaproszenia na wernisaż.  

  

§ 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1.     Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu 

prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, 

miejscowości zamieszkania. 

 

2.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Terra Desolata z siedzibą w 

Warszawie, adres: 03-531 Warszawa, ul. Rembrandta 6, lok. 20. Warunkiem udziału 



w Konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez prawnego opiekuna 

niepełnoletniego uczestnika polityki prywatności w formularzu zgłoszeniowym. 

3.    Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

 

4.   Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na publikowanie jego pracy 

konkursowej na stronie Organizatora oraz na jego profilach w mediach 

społecznościowych oraz podpisanie jej imieniem i nazwiskiem autora. Uczestnicy 

wyrażają zgodę również na umieszczenie ich prac na wystawie najlepszych zdjęć, 

która odbędzie się na terenie jednego z dwóch województw konkursowych. 

  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie kwestie sporne w niniejszym Konkursie rozstrzyga Organizator. Uczestnik, 

biorąc udział w Konkursie, akceptuje tym samym niniejszy Regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o 

ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w 

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na 

stronie Organizatora. 

 

 


