
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA „Najbardziej na świecie lubię...” 
 
Celem konkursu fotograficznego „Najbardziej na świecie lubię...” jest stymulowanie ekspresji artystycznej dzieci w formie zdjęć i 
stworzenie możliwości aktywności w trudnym okresie pandemii. Nadrzędnym celem konkursu jest uatrakcyjnienie Dnia Dziecka w 
tym szczególnym czasie. 
Konkurs fotograficzny „Najbardziej na świecie lubię...” jest realizowany przez Widzewskie Domy Kultury - Dom Kultury „502” w 
Łodzi, ul. A. Sacharowa 18. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest przedstawienie zasad, na jakich Organizator zaprasza 
uczestników do udziału w konkursie fotograficznym „Najbardziej na świecie lubię...” . 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

• Organizatorze, należy przez to rozumieć Dom Kultury „502”; 

• Konkursie, należy przez to rozumieć konkurs fotograficzny „Najbardziej na świecie lubię...”; 

• Uczestnik, należy przez to rozumieć: dzieci w wieku 4-10 lat reprezentowane przez dorosłego opiekuna prawnego. 
Konkurs obejmuje zasięgiem wszystkie dzieci zamieszkujące w Łodzi. 
 

Zasady uczestnictwa 
Uczestnika do konkursu  zgłasza rodzic lub opiekun prawny do dnia 2 czerwca 2020 r. Uczestnik musi być pomysłodawcą zdjęcia. 
Może je wykonać samodzielnie lub może być na nim obecny także jego wizerunek. 
Zgłoszenie powinno zawierać:  

a) pracę konkursową w postaci jednego zdjęcia, 

b) dane uczestnika (dziecka): imię i nazwisko, data urodzenia, dane do kontaktu z opiekunem prawnym (należy podać w treści 
maila), 

c) skan podpisanej kopii regulaminu. 
Zdjęcie nie może zawierać treści niedozwolonych prawnie, wizerunków innych osób, jeśli nie wyraziły one na to zgody. 
Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej przesyłając je w postaci załącznika do wiadomości e-mail z tematem „Konkurs 
Najbardziej na świecie lubię...” na adres: admin@wdk.pl do dnia 2 czerwca 2020 r. 
Wszelkie umowy i oświadczenia woli wspólnie z osobą niepełnoletnią podpisuje i składa rodzic lub opiekun prawny. 
Ocenie podlegać będzie przesłane zdjęcie według następujących kryteriów: 

- adekwatność do tematu konkursu; 
- oryginalność; 
- pomysłowość; 
- estetyka. 

Komisja przyzna 3 nagrody książkowe i 3 wyróżnienia.  
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 czerwca 2020 r. i opublikowane w formie filmu na FB Domu Kultury „502” i na kanale 
youtube.com Domu Kultury „502” . Sposób odbioru nagród zostanie uzgodniony indywidualnie z osobami nagrodzonymi. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W 
przypadku powstania sporu w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator i Uczestnik dołożą wszelkich starań do 
polubownego rozstrzygnięcia, zaś w przypadku gdyby było to niemożliwe podporządkują się orzeczeniu sądów powszechnych 
terytorialnie właściwych dla Organizatora.  

 
 

Uczestnicząc w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Widzewskie Domy Kultury - Dom Kultury „502” w celach 
związanych z realizacją działalności kulturalnej. Administratorem danych jest WDK – Dom Kultury „502”.  

Wyrażam ponadto zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mój/mojego dziecka związanych z uczestniczeniem 
w konkursie. Wyrażam również  zgodę na publikowanie tych materiałów na www.wdk.pl, profilach internetowych WDK – Domu Kultury „502” i w 

mediach w celach informacyjnych i promocyjnych. 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podpis opiekuna osoby niepełnoletniej) 
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