
Konkurs fotograficzny – REGULAMIN 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu „Chwila dla siebie. Tak 

odpoczywam!” 

2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, zwane dalej 

„Organizatorem”. 

3. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik wakacyjnego kursu „Zakochaj się w fotografii 

(DRUGA EDYCJA)”. Uczestnictwo w kursie potwierdzi ukończenie szkolenia polegające na 

rozwiązaniu bezpłatnego minitestu dostępnego na stronie kursu w dniach 1–11 sierpnia 2017 

r. 

4. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora w okresie od 11 do 25 sierpnia 2017 r. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu jego trwania. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie na adres e-mail kursy@operon.pl 

swoich zdjęć (od 1 do 3) w formacie jpg w terminie wskazanym w podpunkcie 4. 

6. Tematem tych zdjęć ma być pomysł na letni wypoczynek. Zdjęcia powinny zawierać krótki 

opis (jedno zdanie lub tytuł) oraz wyraźną informację, że są to prace konkursowe. 

7. Zdjęcie lub zdjęcia można przesyłać do Organizatora drogą elektroniczną w terminie do 25 

sierpnia 2017 r. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych przez Uczestników 

materiałów. 

8. Przesyłając Organizatorowi zdjęcie lub zdjęcia, Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje 

mu wyłączne autorskie prawo majątkowe do nadesłanego materiału. 

9. Autorowi zwycięskiej pracy Organizator ufunduje nagrodę: 

– Selfie Stick 

10. Autorowi pracy wyróżnionej Organizator ufunduje nagrodę: 

– zniżkę 50% opłaty egzaminacyjnej dowolnie wybranego kursu internetowego w roku 

szkolnym 2017/2018. Informację o dokonanym wyborze proszę wysłać na adres 

kursy@operon.pl po zapisaniu się na nowy kurs (oferta jest ważna do końca roku szkolnego 

2017/2018). 

11. Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzcę Konkursu oraz osobę 

wyróżnioną i przyzna nagrody w terminie do 15 września 2017 r. 

12. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej mailowo lub telefonicznie. Nagroda 

zostanie przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany po zakończeniu 

Konkursu. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 
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