
 
REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
#Covidoki 

 
 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. 
2. Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla osób od 15 roku życia. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
5. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie w formie elektronicznej, które nie może 

przekraczać 5 MB. 
6. Zdjęcie wykonane może być dowolnym aparatem cyfrowym tj.: aparat fotograficzny, kamera, 

telefon, laptop, tablet. Praca ma być fotograficznym zapisem wspomnień z czasów pandemii. 
Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane w pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni. 

7. Zdjęcie należy przysłać na adres e-mail: piotr.drozdowski@artus.torun.pl lub przez fanpage 
Dworu Artusa na Facebooku. W wiadomości należy podać imię i nazwisko, wiek autora oraz 
numer telefonu do kontaktu. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs fotograficzny 2. 

8. Zdjęcia w wersji cyfrowej należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 18.06.2020 r. (do 
godziny 12:00). 

9. O wyłonieniu laureata konkursu decyduje plebiscyt publiczności oglądającej zdjęcia 
konkursowe udostępnione w specjalnym albumie na fanpage`u  Dworu Artusa na Facebooku. 
Plebiscyt będzie trwał od 20.06.2020 (od godziny 11:00) do 24.06.2020 (do godziny 14:00). 

10. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 
11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie Konkursu. 
12. Organizator konkursu czuwa nad prawidłowym wyłonieniem zwycięzcy. 
13. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na 

wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. 
14. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego przez Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 
z późn. zm.).  Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Dworu Artusa w Toruniu, 
Rynek Staromiejski 6. Dane osobowe podawane w wiadomości będą przetwarzane wyłącznie 
w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści 
jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

15. Do 24.06.2020 r. nagrodzeni laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub 
telefoniczną o wygranej. 

16. Zwycięzca głosowania Facebook`owego otrzyma voucher o wartości 100 zł, umożliwiający 
zakup biletów na wszystkie wydarzenia edukacyjne i artystyczne odbywające się w Centrum 
Kultury Dwór Artusa. Voucher jest ważny do 31.12.2020 roku. 

17. Nagroda zostanie przekazana drogą elektroniczną. 
18. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
19. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator, czyli 

Centrum Kultury Dwór Artusa.  
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie 

od momentu opublikowania Regulaminu w Internecie. 
        
 
 


