
Regulamin konkursu fotograficznego
„Moje zielone miejsce na ziemi”

I. Organizator:
Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin
ul. S. Leszczyńskiego 23. 20-068 Lublin, tel . 81 466 30 50, e – mail: wips@lublin.eu

II. Cele konkursu:
1. Zaangażowanie, aktywizacja i włączenie Seniorów do dzielenia się zainteresowaniami ze
społecznością.
2. Zachęcenie Seniorów do zdobywania umiejętności i wykorzystania nowych technologii.
3.  Promowanie  aktywnego  spędzania  wolnego  oraz  radzenia  sobie  w  czasie  ograniczeń
kontaktów społecznych związanych z epidemią wirusa COVID 19.
4. Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody.

III Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców miasta Lublin, w wieku powyżej 60 roku życia.
2. Termin i forma nadsyłania prac. Prace należy dostarczyć pocztą, e - mailem lub osobiście
do siedziby Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych ul. Leszczyńskiego 23 (wejście od
ul. Przy Stawie) w terminie od 06.07.2020 roku do 31.08.2020 roku. Do każdego zgłoszenia
konkursowego  uczestnik  jest  zobowiązany  załączyć  wypełnioną  i  podpisaną  kartę
zgłoszeniową zawierającą klauzulę RODO, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
(w  przypadku  prac  nadesłanych  elektronicznie  RODO  należy  wydrukować,  podpisać  a
następnie zeskanować lub sfotografować i dodać jako załącznik do wiadomości e – mail).
3.  Nadesłane  fotografie  muszą  być  pracami  własnymi,  wcześniej  niepublikowanymi
i nienagrodzonymi w innych konkursach.
4. Nadesłane prace nie będą zwracane.
5. Uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie.
6.  Uczestnicy  zgłaszający  udział  w  konkursie  akceptują  postanowienia  Regulaminu  oraz
wyrażają zgodę na publikację zdjęcia wraz z podaniem imienia i nazwiska autora.
6. Prace nie spełniające warunków opisanych w Regulaminie lub dostarczone po wymaganym
terminie nie będą podległy ocenie.

IV. Sposób oceny prac oraz nagrody:
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez niezależne jury.
2. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
3.  W  konkursie  zostaną  przyznane  3  nagrody  w  formie  upominku  oraz  pamiątkowego
dyplomu. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych Urzędu Miasta Lublin oraz w lokalnych mediach. 
4. Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania wystawy stworzonej z nadesłanych prac.
4. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub nagród specjalnych.
5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie wskazanym przez
Organizatora.

V. Postanowienia końcowe:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizowania konkursu
bez podania przyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów podanych w regulaminie, jeżeli będą
tego wymagały okoliczności obiektywne.
3. Kwestie nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Regulamin znajduje się na stronie  www.lublin.eu/seniorzy oraz w sekretariacie Wydziału
Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin,  ul. S. Leszczyńskiego 23, 20-068
Lublin.

http://www.lublin.eu/seniorzy

