
 

 

Regulamin Uczestnictwa 

Konkurs fotograficzny „Miej to z głowy”. 

Prace powinny przedstawiać sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi/ 

dbałości o swoje zdrowie psychiczne.” 

 

 

§1 

Cele konkursu 

1. Zwrócenie uwagi wśród studentów na dbanie o kondycję psychiczną. 

2. Promocja narzędzia do samodzielnej weryfikacji kondycji psychicznej. 

3. Poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki związanej z zaburzenia i chorobami 

psychicznymi. 

 

§2 

Harmonogram konkursu 

1. Publikacja informacji o rozpoczęciu Konkursu – około 22.10.2018 

2. Nadsyłanie prac (fotografii) - do 15.11.2018 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu – około 20.11.2018 

4. Wręczenie nagród – około 28.11.2018 

5. Wystawa pokonkursowe około 28.11.2018. 

6. Prezentacja prac na profilu facebookowym projektu „Ocena kondycji psychicznej. 

Miej to z głowy”. 

 

§3 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 

 

§4 

Uczestnicy konkursu  

Konkurs przeznaczony jest dla studentek i studentów z województwa opolskiego. 

 

§5 

Zasady udziału w konkursie 

1. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie swojej pracy 

konkursowej uzupełnionej komentarzem o maksymalnej objętości 50 słów, która jest 

interpretacją tematu. 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika 

warunków Regulaminu. Przez wysłanie pracy konkursowej do Konkursu uczestnik 

akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści 

ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w 

ogłoszeniu konkursowym oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu. 

3. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują 

mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, 

które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze 

i są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że 

uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z 

przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), 

o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W 

przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze  



 

 

 

 

stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku 

ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność 

oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez 

Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta podlega 

dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej 

przez Organizatora nagrody. 

4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację zdjęć na profilu facebookowym 

projektu „Ocena kondycji psychicznej. Miej to z głowy”, prezentowania zdjęć na 

wystawie pokonkursowej oraz w dokumentacji projektowej.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać pojedyncze fotografie lub 

cykl, nieprzekraczający 3 fotografie. 

7. Nadesłane prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami i sprzętem 

fotograficznym. 

8. Dopuszcza się edycję fotografii, w zakresie podstawowych parametrów zdjęcia, tj. 

kadrowania, poprawy kontrastu, jasności, nasycenia czy balansu bieli, jednak 

wykluczona jest zbyt znaczna ingerencja w fotografie, montaże, usuwanie bądź 

dodawanie elementów fotografii, a organizator w przypadku wątpliwości ma prawo 

poprosić o przesłanie cyfrowego negatywu (RAW), bądź przedstawienia 

kliszy/innego poświadczenia na oryginalność zdjęcia. 

9. Fotografie należy dostarczyć jako plik w formacie .JPG, o rozmiarze 

nieprzekraczającym 1 MB każde, na adres mailowy: k.buj@zdrowiepsychiczne.org. 

W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny „Miej to z głowy”, a w 

treści wiadomości: imię, nazwisko, numer telefonu oraz informacje o zdjęciach (kiedy 

i gdzie zostały zrobione, mile widziany krótki opis). 

10. O wynikach konkursu i terminie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.  
11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 

podczas wernisażu wystawy pokonkursowej. 
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