
REGULAMIN 
 

     KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
 

„Lato pachnące miętą, lato koloru malin, …” 
 

§ 1 
 
1. Konkurs fotograficzny kierowany jest do beneficjentów Maltańskiego Ośrodka 

Geriatryczno – Gerontologicznego w Poznaniu. 
 

2. Regulamin Konkursu fotograficznego jest dostępny na stronie internetowej: 
http://fundacjamaltanska.pl/aktualnosci-4/ 

 
3. Konkurs ma na celu ukazanie uroków lata. 
 

§ 2 
 

Warunki uczestnictwa 
 
1. W Konkursie fotograficznym mogą uczestniczyć beneficjenci Maltańskiego Ośrodka 

Geriatryczno – Gerontologicznego w Poznaniu. 
 
2. Zgłoszenie udziału następuje poprzez wysłanie zdjęcia w formie cyfrowej na adres e-mail: 

konkurs.komandoria@gmail.com lub jako MMS na numer tel.:  
       513 – 085 - 035 lub 796 – 291 – 091. 
 
3. Zgłoszenie mogą składać osoby indywidualne. 
 
4. Do przesłanego zdjęcia należy podać imię i nazwisko autora oraz tytuł. 
 
5. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora przez 

Uczestnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego nieodpłatnej, bezterminowej 
i nieograniczonej zgody na ekspozycję wykonanych prac lub ich kopii oraz wykorzystanie 
ich w celach reklamowych lub marketingowych. 

 
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw 

autorskich na rzecz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”       
w Poznaniu bez prawa do wynagrodzenia twórcy oraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. 

 
7. Organizator zapewnia Uczestnikom lub Przedstawicielom Ustawowym prawo do wglądu 

do danych osobowych oraz ich poprawianie. Dane osobowe uczestników będą 
wykorzystywane przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” 
w celu realizacji działań Fundacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 



i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych. 

 
8. Poprzez wysłanie zdjęcia konkursowego Uczestnik oświadcza, że: 
 

a. jego zdjęcie jest dziełem oryginalnym, do którego pełne i wyłączne prawa 
autorskie przysługują Uczestnikowi lub jego Przedstawicielowi Ustawowemu 
 

b. nie jest obciążone jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie narusza 
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa 
 

c. nie było dotychczas publicznie prezentowane 
 
9. Laureaci będą zobowiązani do pisemnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji "Konkursu fotograficznego". 
 

§ 3 
 

Tematyka zdjęć i wymogi techniczne 
 
1. „Lato pachnące miętą, lato koloru malin, …”: 
 

a) Zaczyna się okres letnich urlopów, wyjazdów. Tym razem prosimy o uwiecznienie na 
zdjęciach bliskich spotkań z naturą. Oczekujemy na fotografie przedstawiające 
Państwa ulubione zakątki, zaciszne miejsca, uroczyska, ale też miejsca na działkach, 
ogródkach, czy też … balkonach. 
 

b) Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co 
oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki dokonanego zdjęcia, poprzez 
np. usuwanie lub dodawanie do obrazu zbędnych lub dodatkowych elementów. 

 
c) Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie proszony jest o wskazanie miejsca, gdzie 

zostało wykonane.  
 

d) Maksymalna liczba zdjęć nadsyłanych przez jedną osobę – 3. 
 

§ 4 
 

Obowiązujące terminy 
 

 
1. Zdjęcia konkursowe należy przesłać do dnia 31 sierpnia  2022r. 
 
2. Głosowanie na zwycięskie zdjęcie odbędzie się w dniach 5 – 18 września 2022r. poprzez 

stronę internetową http://fundacjamaltanska.pl/aktualnosci-4/ 
 

 



 
§ 5 

 
Zasady przyznawania nagród 

 
1. O wyłonieniu laureatów zdecyduje głosowanie na stronie internetowej 

http://fundacjamaltanska.pl/aktualnosci-4/ 
 
2. 5 września nadesłane prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie 

http://fundacjamaltanska.pl/aktualnosci-4/ w celu możliwości głosowania na 
poszczególne zdjęcia. 

 
3. Każda osoba odwiedzająca stronę http://fundacjamaltanska.pl/aktualnosci-4/ będzie 

mogła oddać 1 głos dziennie poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony do oddawania głosów. 
 
4. Ogłoszone wyniki są ostateczne i nieodwołalne. 
 
5. Autorzy nagrodzonych fotografii zostaną poinformowani o wygranej drogą telefoniczną 

lub meilową. 
 
6. Wyłonieni zostaną laureaci - zdobywcy I, II i III miejsca. 
 
7. Laureaci otrzymają upominki oraz dyplomy. 
 
8. Nagrody dla zwycięzców zostaną wysłane pod wskazany przez nich adres drogą 

pocztową lub przekazane osobiście. 
 

§ 6 
 

Postanowienia końcowe: 
 
1. Udział w "Konkursie fotograficznym" oznacza zgodę jego Uczestnika (Ustawowego 

Przedstawiciela) na warunki określone w niniejszym Regulaminie. 
 
2. Naruszenie przez Uczestnika "Konkursu fotograficznego" któregokolwiek z postanowień 

Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z "Konkursu 
fotograficznego" . 

 
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 
 


