
Regulamin konkursu "Bieg w Obiektywie” 

1. Organizatorami konkursu fotograficznego „Bieg w obiektywie”, zwanego dalej 

Konkursem, są Urząd Gminy Dopiewo oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Dopiewie. 

2. Konkurs organizowany jest w okresie od 28 maja do 1 lipca 2017 roku.  

3. Prace konkursowe  w postaci zdjęć należy wykonać 28 maja 2017 r. podczas wydarzenia 

„Bieg o Koronę Księżnej Dąbrówki”, zwanego dalej wydarzeniem. 

4. Wydarzenie, obejmujące bieg na 10 km, marsz nordic walking na 7,5 km, biegi 

dziecięce na różnych dystansach, dekoracje zwycięzców, teren imprezy i sadzenie drzew 

przez finalistów - będzie odbywać się w lesie na terenie Gminy Dopiewo. Start i meta 

biegu zlokalizowane są w Dąbrówce - wjazd od ul. Parkowej.  Trasy przebiegają 

duktami leśnymi  na terenie Gminy Dopiewo.  

5. Konkurs ma charakter otwarty. Nie mogą wziąć w nim udziału członkowie Komisji 

Konkursowej oraz pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Dopiewo.  

6. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest przysłanie do 14 czerwca 2017 r. 

drogą e-mailową od 1 do 5 zdjęć wykonanych podczas wydarzenia - na adres: 

konkurs@dopiewo.pl, z podaniem w tytule wiadomości email: Bieg w Obiektywie. Wszystkie 

zdjęcia przesłane po 14 czerwca 2017 r. nie będą uwzględnione w Konkursie. 

7. Zdjęcie zgłoszone do Konkursu powinno mieć rozdzielczość co najmniej 300 DPI  

i rozszerzenie .jpg. 

8. Zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich. 

9. Uczestnik Konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej 

uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieograniczony oraz bez 

ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w 

szczególności obejmującej uprawnienie do: 

 utrwalania 

 zwielokrotnienia wszelkimi technikami 

 publikacji w: www.dopiewo.pl, Czas Dopiewa, www.gosir.dopiewo.pl, profilu 

na facebook’u gminnym, GOSIR – u. 

10. Uczestnik Konkursu zgadza się na wykorzystanie danych osobowych do potrzeb 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu i ich podanie do publicznej wiadomości. 

11. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych wyrażona na piśmie. Zgoda powinna być dołączona do zdjęć. 

http://www.dopiewo.pl/
http://www.gosir.dopiewo.pl/


 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć  nie 

spełniających tych wymogów. 

13. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Gminy Dopiewo i 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, wyłoni do 10 laureatów Konkursu 

spośród autorów najciekawszych jej zdaniem zdjęć. Nagrodami będą pakiety 

upominków Gminy Dopiewo.  

14. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Dopiewo  

-  dopiewo.pl oraz na gminnym profilu na facebook’u w terminie do 25 czerwca. 

15. Wręczenie nagród laureatom nastąpi 1 lipca 2017 r. między godziną 17.00 a 21.00 

podczas Dni Gminy Dopiewo, na placu gminnym w Dopiewie, znajdującym się przy ul. 

Łąkowej i Wyzwolenia. W przypadku nieodebrania nagrody w tym terminie, laureat 

będzie mógł ją odebrać w Urzędzie Gminy Dopiewo -  Referacie Promocji i Rozwoju 

Gminy, pokój 2, w godzinach pracy Urzędu. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu  

17. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

18. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania zdjęć oświadcza, że akceptuje niniejszy 

regulamin. 

19. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 


