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I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu jest Gmina Bodzanów, w związku z prowadzonymi działaniami
profilaktycznymi  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Bodzanowie  i  Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących gminę Bodzanów
i przeprowadzony jest w ramach prowadzonej kampanii społecznej „RODZINA na TAK” 

3.Zdjęcia należy nadsyłać od 1.05.2017 r. do  31.05.2017 r.

4.Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany  8.06.2017 r. 

Wyniki  Konkursu  oraz  miejsce  i  czas  wręczenia  nagród  zostaną  podane  na  stronie
internetowej gminy www.bodzanow.pl oraz pocztą elektroniczną.

II. Uczestnicy
1.Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy GOPS Bodzanów i UG Bodzanów
oraz GKRPA.
2.Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 1 pracę. 

III. Zasady Konkursu
1.Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii swojej rodziny.
2.Celem Konkursu jest: 

 Ukazywanie wartości rodziny
 Pielęgnowanie  wartości  rodziny  jako  podstawowej  komórki  społecznej  chroniącej

dzieci i młodzież od podejmowania zachowań ryzykownych 
3.Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane
w wyniku obróbki graficznej; powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i
fotomontaże) oraz niezwiązane z tematem i celem Konkursu.

IV. Nadsyłanie prac
1.Prace konkursowe należy nadsyłać  w załączniku na adres:  profilaktyka@bodzanow.pl,
wpisując w  wiadomości swoje dane: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.
2.Prace muszą spełniać następujące kryteria:

 jedna  praca  powinna  zostać  przesłana  w  formacie  JPG  w  jak  największej
rozdzielczości

V. Komisja konkursowa
1.Oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2.Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu 
lub niespełniających innych zasad Konkursu.
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Z udziału w Konkursie  mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne  (słaba
jakość  zdjęć,  zbyt  mała  rozdzielczość  itp.)  .  Odrzuceniu  podlegają  zdjęcia,  na  których
znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).

3.Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

VI. Nagrody
1.Organizatorzy  uhonorują  atrakcyjnymi  nagrodami  zdobywców  I,  II  i  III  miejsca  oraz
zastrzegają sobie prawo do przyznania 1 wyróżnienia.

2.Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie oraz stronie Urzędu
Gminy w Bodzanowie www.bodzanow.pl

3.Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

VII. Postanowienia końcowe
1.Uczestnik  Konkursu  z  chwilą  nadesłania  prac  na  Konkurs  oświadcza,  że:  akceptuje
niniejszy  Regulamin;  jest  autorem  zdjęć  oraz  posiada  zgodę  osób  biorących  udział  przy
powstawaniu  pracy  na  uczestnictwo  w  Konkursie  oraz  publikacje.  Odpowiedzialność  za
wszelkie  roszczenia  osób  trzecich,  które  mogłyby  zostać  skierowane  do  Organizatorów
Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.

2.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia  29.08.1997 r. ( Dz. U. z 
2016 r. poz. 922 ).

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
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