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§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym organizowanym podczas 
15. Zimowego Franciszkańskiego Spotkania Młodych – online, zwanego dalej 15 ZFSM. 

2. Organizatorem konkursu jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, ul. Żółkiewskiego 14 oraz podmioty 
należące do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, zwane dalej Organizatorem. 

3. 15 ZFSM odbędzie się w terminie od 11 do 13 stycznia 2021 r. Tematem niniejszego Spotkania 
jest „Schronienie”. 

4. Udział w Spotkaniu jest bezpłatny. Jeśli Uczestnik chciałby udzielić wsparcia Organizatorowi, to może to 
zrobić poprzez stronę https://fsm.franciszkanie.pl/wesprzyj/ 

 
§2 

Zasady konkursu 
1. Konkurs adresowany jest do uczestników 15 ZFSM.  
2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia ukazującego w kreatywny sposób 

udział uczestnika w 15 ZFSM. 
4. Zdjęcia należy przesyłać poprzez messenger’a funpage’a Franciszek.pl do 12 stycznia, godz. 22:00. 

https://www.facebook.com/franciszekSD 
5. Do zdjęcia należy dołączyć opis: imię, nazwisko, adres zamieszkania - niezbędny do wysyłki ewentualnej 

nagrody. 
6. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora uwzględniając technikę ich wykonania, oryginalność, 

pomysłowość oraz kreatywność uczestników. Decyzje jury są ostateczne.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń obejmujących fotografie, które naruszają 

obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich. 
8. Ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się 13 stycznia na zakończenie 15 ZFSM podczas ostatniego 

punktu programu.  
 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 
zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000). 

2. Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa 
majątkowe, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora 
z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 


