
Regulamin konkursu ,,Pałac w moim obiektywie” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Pałac w moim obiektywie”  (zwanym dalej „Konkursem”) na 

najlepsze zdjęcie w przestrzeniach Pałacu Jankowice. 

2. Konkurs jest organizowany przez Pałac Jankowice (zwany dalej „Organizatorem”). 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć, spełniających kryteria konkursu. 

4. Tematyka zdjęć ma dotyczyć Pałacu Jankowice i jego przestrzeni. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Tarnowo Podgórne, bez względu na 

wiek. Organizator ma prawo weryfikowania miejsca zamieszkania.  

2. Pod konkursowym postem w komentarzu należy wstawić autorskie zdjęcie pałacu (z zewnątrz) lub 

charakterystyczne miejsce w jego przestrzeni. 

3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.  

4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

5. Uczestnikiem konkursu jest każdy kto polubi stronę Pałacu na Facebooku. 

III. Zasady Konkursu 

1. Konkurs trwa od 19.08.2022r. do 22.08.2022r. do godz. 10.00. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora. 

3. Trzy osoby które zgromadzą największą liczbę reakcji pod wstawionym zdjęciem w komentarzu 

zwyciężają.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu pracy, która narusza 

Regulamin. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy wpłyną minimum 3 prace. Komisja konkursowa ma prawo 

nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku wpłynięcia mniejszej ilości prac. 

IV. Wytyczne dotyczące zdjęcia 

1. Na zdjęciu musi znajdować się pałac (z zewnątrz) lub charakterystyczne dla niego otoczenie. 

V. Prawa autorskie  

1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że uczestnik konkursu 

zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na Pałac Jankowice. 

2. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zdjęcie zostało wykonane przez niego samego 

w innym przypadku zdjęcie nie będzie brane pod uwagę przy ogłaszaniu wyników. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników Konkursu. 



 

VI. Nagrody 

1. W Konkursie zostaną nagrodzeni autorzy prac wskazanych przez komisję. 

2. Nagrodami w konkursie są unikatowe gadżety Pałacu Jankowice. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym. 

 

 

 

                                                                                                            ………………………………………………………… 

                                                                                                                                 (Podpis uczestnika) 

 

 


