
                   

 
 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
„WAKACJE W ŚWIĘTOKRZYSKIM” 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ GRUPĘ PROJEKTOWĄ 
„Be SMART-START young! Młodzieżowa Agencja Promocji” 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest młodzież biorąca udział w projekcie „Be SMART-START 
young! Młodzieżowa Agencja Promocji”, koordynowanego przez Lokalną Grupę 
Działania „Białe Ługi”. 

2. Projekt „Be SMART-START young! Młodzieżowa Agencja Promocji” realizowany jest  
w ramach programu Równać Szanse, finansowanego przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności i administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 
 

2 
ZASADY KONKURSU 

 
1. Przedmiotem konkursu jest wybór najbardziej ciekawego/kreatywnego zdjęcia, 

wybranego w dwóch kategoriach, przesłanego zgodnie z niniejszym Regulaminem do 
Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook.com 

2. Tematyka zdjęć dotyczy spędzania wolnego czasu w miejscach i obiektach 
położonych w woj. świętokrzyskim. 

3. Zdjęcia konkursowe należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym, 
 a w wiadomości prywatnej wysłać scan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego do 
konkursu (młodzież do 18 roku – Formularz zgłoszeniowy nr 1, młodzież powyżej 18 
roku – Formularz zgłoszeniowy nr 2). 

4. Istnieje również możliwość przesłania zdjęcia i karty zgłoszenia na adres e-mail 
Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” biuro@bialelugi.pl (w tytule wiadomości: 
‘zgłoszenie - konkurs’). 

5. Konkurs dedykowany jest dla młodzieży w wieku 13-19 lat. 
6. Najbardziej ciekawe/kreatywne zdjęcia wybrane zostaną w dwóch kategoriach: 

I. Najbardziej kreatywne/ciekawe zdjęcie – według największej ilości polubień 
(like’ów) pod zdjęciem konkursowym opublikowanym przez grupę projektową 
na stronie https://www.facebook.com/BeSmartStartYoung/ 

II. Najbardziej kreatywne/ciekawe zdjęcie wybrane przez grupę projektową  
„Be SMART-START young! Młodzieżowa Agencja Promocji” 

7. Jeden uczestnik konkursu może wysłać od 1 do 5 zdjęć. 
8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby biorące udział w projekcie „Be SMART-

START young! Młodzieżowa Agencja Promocji”. 
9. Ostateczny termin wysyłania zdjęć to: 30.08.2020 r. godz. 12:00 
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 15 września 2020 r. godz. 15:00 
11. Od decyzji wyboru laureatów konkursu nie przysługuje odwołanie. 
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NAGRODY 
 

1. Nagrody ufundowane są w ramach projektu „Be SMART-START young! Młodzieżowa 
Agencja Promocji”. 

2. Nagrodzeni zostaną autorzy zwycięskich zdjęć – po jednym w każdej kategorii. 
3. O terminie i miejscu odbioru zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub  

e-mailowo. 
4. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie Lokalna Grupa Działania 

„Białe Ługi”. 
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku  
z przekazaniem nagród.  

 
 

4 
POSTANOWEINIA KOŃCOWE 

 
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie www.bialelugi.eu 
2. Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż: 

a) Jest autorem załączonej fotografii 
b) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

fotografii, a nadesłane fotografie nie są obciążone prawami i roszczeniami osób 
trzecich 

c) Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.bialelugi.eu oraz w serwisie 
społecznościowym Facebook na stronie projektu „Be SMART…” w czasie trwania 
konkursu oraz po jego zakończeniu 

d) Zgadza się na opublikowanie zdjęć wyłącznie w celach związanych z projektem – 
„Be START young! Młodzieżowa Agencja Promocji”, np. w publikacji. 

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
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