
       
 

ŻYCIE SENIORA W BLASKACH I CIENIACH CODZIENNOŚCI 

- REGULAMIN KONKURSU 

 

Konkurs skierowany do mieszkańców województwa śląskiego,  
którzy ukończyli 60 lat 

 

WSTĘP 

1. Organizatorem konkursu jest Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS z siedzibą w Katowicach przy ulicy 
Warszawskiej 6/201, zwane dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest zaangażowanie seniorów z województwa śląskiego do świadomego i aktywnego uczestniczenia  
w życiu publicznym poprzez fotografię zaangażowaną społecznie. 

3. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach zadania publicznego pod nazwą "Dla siebie i dla innych w jesieni życia - 
kontynuacja", dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 –2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków konkursu w wyniku 
nieprzewidywalnych okoliczności. 

5. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz jednoznaczne   
z wyrażeniem zgody na udział w nim, w tym na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją 
niniejszego przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa śląskiego, którzy ukończyli 60 lat, poprzez przesłanie 
autorskiego zdjęcia (lub 2 zdjęć), wykonanych w roku 2015 i ukazujących życie seniorskie w jego cieniach             
i blaskach. 

1. Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika faktu,  że zapoznał się z Regulaminem oraz 
akceptuje jego postanowienia.  

2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie swoich zdjęć konkursowych na adres mailowy: foto.kafos@gmail.com  
Ewentualnie, w sytuacji braku możliwości przesłania fotografii drogą internetową, Organizator dopuszcza przesłanie 
maksymalnie 2 zdjęć na papierze matowym w formacie 20 x 30 cm drogą pocztową na adres Organizatora, lub 
dostarczenie osobiście w zamkniętej kopercie.  

3. Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do dwóch zdjęć. W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć przez jednego 
Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć metodą losową. 

4. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych będą automatycznie odrzucone. Zezwala się na retusz 
fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (nasycenie, 
wyostrzenie, kontrast, jasność). Dopuszcza się również konwersję zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię. Nie zezwala 
się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku 
fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. 

 



 

5. Uczestnik oświadcza, że: 
– zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest jego autorstwa, 
– w przypadku tego wymagającym - posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na 
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu ŻYCIE SENIORA W BLASKACH I CIENIACH CODZIENNOŚCI oraz 
w materiałach promocyjnych Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS związanych z Konkursem       
i  podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora, 
– jego zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich. 

6. Nadsyłane fotografie muszą spełniać następujące warunki techniczne: format pliku JPG do 2Mb przesłane na adres 
e-maila: foto.kafos@gmail.com lub w formie odbitki (patrz pkt 2) 
 
Treść e-maila o tytule: KONKURS FOTOGRAFICZNY musi zawierać:  
- imię i nazwisko autora,  

 - datę urodzenia i adres zamieszkania, 
- telefon kontaktowy,  
- tytuł(-y) zdjęcia (-ć) wraz z krótkim opisem, co przedstawiają (maksymalnie pięć zdań), 

 - regułkę: „Jestem mieszkańcem/mieszkanką województwa śląskiego, ukończyłem/ukończyłam 60 lat i oświadczam, 
że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję Regulamin konkursu  ŻYCIE SENIORA W BLASKACH I CIENIACH 
CODZIENNOŚCI realizowanego przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w ramach projektu "Dla 
siebie i dla innych w jesieni życia" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. 

 - uczestnicy przesyłający zdjęcia drogą pocztową są zobowiązani do załączenia w/w informacji wraz z regułką      
w wersji papierowej i podpisem. 

 
7. Termin nadsyłania zdjęć do 19 września 2015r. do godz. 23.59 

8. Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

9. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom. 

10. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu 
niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.  

12. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich stałą publikację w galerii internetowej Śląskiego 
Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, na portalach społecznościowych typu Facebook, Tweeter, Google+ oraz 
na innych wykorzystywanych przez Organizatora materiałach informacyjno-promocyjnych, a także z ich prezentacją 
podczas wystaw czasowych. 

13. Do 30 września 2015r. Kapituła Konkursu dokona wyboru 3 najlepszych fotografii.  
 Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe podczas grudniowej Gali. 

14. Podczas grudniowej Gali zostaną zaprezentowane zdjęcia wszystkich autorów (w przypadku dużej ilości zdjęć, komisja 
wybierze po 1 zdjęciu każdego autora). 

15. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni przez Organizatora, zaś pozostali uczestnicy będą mogli 
zapoznać się z rozstrzygnięciem konkursu i terminem i miejscem Gali na portalu www.kafos.org.pl  

 

REGULAMIN JEST DOSTĘPNY: 
- w siedzibie ŚLĄSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KAFOS przy ul. Warszawskiej 6/201 w Katowicach,  
- na portalu internetowym www.kafos.org.pl    
 
 
Osoba do kontaktu: Ewa DUDKIEWICZ  
Telefon – 780-13-30-12 
mail – foto.kafos@gmail.com 

http://www.kafos.org.pl/
http://www.kafos.org.pl/

