
REGULAMIN KONKURSU 

„Projekt KĘPNO w Waszym obiektywie” 

 

I. Organizator: 

Organizatorem konkursu „Projekt KĘPNO w Waszym obiektywie” jest PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.z 
siedzibą naul. Sportowej 9, 63-600 Kępno– zwany dalej Organizatorem. 

II.Kategorie konkursu: 

Kat. I        Zdjęcie Twoje lub Twoich bliskich podczas pobytu wobiekcie 
 Krytej pływalni QARIUM KĘPNO/HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ/ innego obiektu 
zarządzanego przez Spółkę Projekt Kępno (stadion miejski, boisko, korty tenisowe) 
lub terenu przyległego do ww. obiektów. 
 

Kat. II     Zdjęcie krajobrazowe terenów zielonych przy ulicy Sportowej w Kępnie lub stawu. 
 

III. Cele konkursu: 

 inspirowaniedo twórczej aktywności, 

 krzewienie zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku, 

 promocja marki i potencjału kępioskich obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

 popularyzacja amatorskiej i lokalnej twórczości. 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do osób dorosłych (ukooczone 18 lat). 

2. Do udziału w Konkursie „Projekt KĘPNO w Waszym obiektywie” przyjmowane będą wyłącznie 

prace fotograficzne. 

3.Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).Fotografia musi byd wykonana przez 

uczestnika samodzielnie. 

4. Jeden uczestnik może złożyd 1 pracę konkursową w wybranej przez siebie kategorii. 

5. W konkursie nie mogą brad udziału członkowie rodzin Organizatora oraz twórcy, których praca 

zawodowa obejmuje przedmiot Konkursu.  

6. Formalne potwierdzenie udziału w konkursie odbywa się w pełni on line i obejmuje:  

- poprawnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

- potwierdzenie akceptacjizapisów regulaminu konkursu „Projekt KĘPNO w Waszym obiektywie”, 

- wypełnienie i podpisanie oświadczenia autora – zgody na wykorzystanie fotografii, 

- nadesłanie pracy konkursowej.  

Dokumenty/formularze dotyczące konkursu dostępne na stronie internetowej: https://kepno-

qarium.pl/ w zakładce IMPREZY/PROMOCJE 

V. Terminzgłoszenia prac konkursowych: 

1. Ostatecznytermin dostarczenia prac konkursowych i zgłoszeo uczestnictwa upływa 

30 lipca 2021 r.o godz. 15.00.  

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

        1. Wyniki zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Spółki PROJEKT KĘPNO i 

obiektu krytej pływalni QARIUM KĘPNO oraz fanpage’u na Facebook’u PROJEKT 

KĘPNO/QARIUM KĘPNO. 

 

https://kepno-qarium.pl/
https://kepno-qarium.pl/


VII. Kryteria oceny: 

1. Oceny zgłoszonych do Konkursu prac dokona specjalnie powołana przez Organizatora Komisja. 

2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

3. Komisja w swojej ocenie weźmie pod uwagę: 

a) oryginalnośd,  

b) spełnienie warunków związanych z tematyką konkursu, 

c) inwencję twórcza, 

d)sugestywnośd przekazu 

e) wartośd artystyczną wykonanych zdjęd. 

VIII.Nagrody: 

Laureaci Konkursu otrzymająnagrody rzeczowe*: 

 Kategoria I 

I miejsce – KARNET Q360 

II miejsce – KARNET Q170 

III miejsce – Romantyczna kolacja dla dwojga + voucher na dwugodzinny pobyt na krytej pływalni 

QARIUM Kępno 

 Kategoria II 

I miejsce – KARNET Q360 

II miejsce – KARNET Q170 

III miejsce – Romantyczna kolacja dla dwojga na tarasie QARIUM + voucher na dwugodzinny pobyt 

na krytej pływalni QARIUM Kępno 

*UWAGA: W przypadku zbyt małej / dużej ilości prac zgłoszonych do konkursu w ramach danej 

kategorii, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. podziału nagród 

IX. Uwagi dodatkowe: 

1. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji prac (wraz z wizerunkiem i danymi 

osobowymi autorów) w dowolnej formie i miejscu oraz w każdym czasie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w ww. terminach. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

X. Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest PROJEKT KĘPNO Sp. z o. o., 

z siedzibąprzy ul. Sportowej 9,63-600 Kępno. 

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są w celu realizacji Konkursu „Projekt KĘPNO w Waszym 

obiektywie”organizowanego przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o. o. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu konkursu w formie zapisu 

fotograficznego/filmowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno–

marketingowych.  



4. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestnika 

i jego rozpowszechnianie bez ograniczeo terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

umieszczanie fotografii/filmów w serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora. 

5. Wizerunek uczestników konkursów nie będzie wykorzystywany przez Organizatora 

wcelachzarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują 

im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.  

6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w QARIUM KĘPNO,  

63-600 Kępno przy ul. Sportowej 11 oraz na stronie internetowej: www.kepno-qarium.pl. 

7. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udostępnianie 

PROJEKT KĘPNO Sp. z o. o. wizerunków uwiecznionych na zdjęciach w serwisach internetowych 

prowadzonych przez Administratora. 

Organizator  

PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. 
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