
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„Jezioro Zegrzyńskie w zimowym obiektywie” 

 
 

ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU 
 

1. Organizatorami konkursu fotograficznego „Jezioro Zegrzyńskie w zimowym 
obiektywie” są Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w 
Warszawie, ul. Zarzecze 13 B i Urząd Miasta i Gminy Serock z siedzibą w Serocku, 
ul. Rynek 21. 

2. Celem konkursu jest pokazanie piękna Jeziora Zegrzyńskiego i Stopnia Wodnego 
Dębe zimą. 

3. Patronat nad konkursem objęli Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Leszek Bagiński i Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki. 

4. Konkurs będzie trwał do 15 lutego 2013 roku.   
 
 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Konkurs jest konkursem fotograficznym, co oznacza, że nadsyłać można tylko prace 
wykonane aparatem fotograficznym. 

2. Konkurs skierowany jest do fotografów-amatorów, osoby zajmujące się fotografią 
zawodowo nie mogą wziąć w nim udziału.  

3. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają w Polsce.  
4. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno zdjęcie.  
5. Zdjęcie musi być wydrukowane w formacie A4 na papierze fotograficznym i 

podpisane na rewersie wodoodpornym markerem. Popis musi zawierać: imię i 
nazwisko, tytuł pracy. Dodatkowo zdjęcie należy przekazać w formie 
elektronicznej, na płycie CD podpisanej tak samo jak zdjęcie, w rozdzielczości 300 
dpi. 

6. Każdy uczestnik konkursu musi razem ze zdjęciem dostarczyć wypełniony i 
podpisany formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego 
regulaminu. 

7. Zdjęcie musi być wykonane w sezonie zimowym 2012-2013. 
8. Złożenie pracy do konkursu wykonanej w innej niż dozwolone technice, w innym niż 

wymienionym formacie, bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego 
czy nie podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane. 

9. Osoby nagrodzone będą zobowiązane przesłać drogą mailową skan dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem, jako potwierdzenie ukończenia 18 roku życia. 

10. Zdjęcia przekazane na konkurs nie będą zwracane.  
 
 

OCENA PRAC 
 

1. Zdjęcia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatorów konkursu 
do 15 lutego 2013 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 
Serock z dopiskiem „Konkurs – Jezioro Zegrzyńskie.” 



2. Prace, które wpłyną po 15 lutym 2013 roku nie będą oceniane. W przypadku wysyłki 
pocztą, liczy się data stempla pocztowego, czyli 15 lutego 2013 roku. 

3. Najlepsze trzy zdjęcia wybierze jury konkursu: Leszek Bagiński - Dyrektor RZGW w 
Warszawie, Sylwester Sokolnicki – Burmistrz Miasta i Gminy Serock i Mikołaj 
Madejak – portal www.jezioro.zegrzynskie.pl 

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 lutego 2013 w siedzibie Urzędy Miasta i Gminy 
Serock. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową i telefoniczną. 

5. Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem przewodnim, pokazanie piękna Jeziora 
Zegrzyńskiego i Stopnia Wodnego Dębe, pomysłowość i estetyka, samodzielność 
pracy. 

6. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru prac zasługujących na wyróżnienie, które 
razem z nagrodzonymi zostaną opublikowane na stronach internetowych 
Organizatorów: www.warszawa.rzgw.gov.pl, www.serock.pl oraz przedstawione w 
galerii zewnętrznej przy ul. Pułtuskiej w Serocku lub w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy Serock, ul. Rynek 21 

7. W konkursie nie będą ocenianie prace nie związane z tematyką konkursu, 
naruszające zasady współżycia społecznego, obraźliwe, propagujące przemoc i 
nienawiść religijną czy rasową. 

8. Laureaci konkursu przekazują na Organizatorów prawa autorskie do zdjęć 
wyróżnionych w celu rozpowszechniania ich na różnych polach eksploatacji. 

 
 

NAGRODY W KONKURSIE 
 

1. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. 
2. Za zajęcie I miejsce laureat otrzyma nagrodę: weekendowy (sobota i niedziela) 

pobyt w Klubie Mila dla dwóch osób połączony z rejsem z Mateuszem 
Kusznierewiczem po Jeziorze Zegrzyńskim. 

3. Za zajęcie II miejsce laureat otrzyma nagrodę: rejs motorówką dla dwóch osób z 
przewodnikiem (pracownikiem RZGW w Warszawie) po Jeziorze Zegrzyńskim i 
voucher na dwie godziny gry w kręgle w Windsor Palace Hotel & Conference Center 
w Jachrance nad Jeziorem Zegrzyńskim. 

4. Za zajęcie III miejsce laureat otrzyma nagrodę: voucher na dwa wybrane zabiegi 
SPA dla dwóch osób (dla każdej z osób po jednym zabiegu) w Windsor Palace Hotel 
& Conference Center w Jachrance nad Jeziorem Zegrzyńskim.  

5. Dodatkowo laureaci otrzymają nagrody książkowe, każdy po jednej. 
6. Nagrody za I i II (rejs motorówką) miejsca będą mogły być zrealizowane w sezonie 

letnim w 2013 roku. Datę należy ustalić z Organizatorami konkursu. Vouchery do 
Windsor Palace Hotel & Conference Center w Jachrance będą ważne do końca 2013 
roku. 

7. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych 
www.warszawa.rzgw.gov.pl, www.miasto.serock.pl 

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów 
konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu 
opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. 
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz  ich brak uniemożliwia 
wręczenie przyrzeczonych w konkursie nagród. Dane osobowe uczestników konkursu 
będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe 



laureatów konkursu mogą zostać opublikowane na stronach internetowych 
Organizatorów. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich 
przez uczestników konkursu. 

4. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie 
zasady zawarte w Regulaminie. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować 
będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu 
Cywilnego. 

6. Organizatorom przysługuje prawo do zmian w Regulaminie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


