
Redakcja gazety „KochamRawe.pl – magazyn opinii” i portalu www.KochamRawe.pl 

zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym 

 

 

 „Moje wielkie – lub całkiem małe – 

rawskie wakacje” 
 

 

 

WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Rawy Mazowieckiej i powiatu rawskiego.  

2. Konkurs adresowany jest do osób od 12 roku życia (górny limit nie obowiązuje).   

3. Każdy autor może przesłać tylko JEDNĄ fotografię.  

4. Uczestnikami konkursu mogą być rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, których 

wizerunek będzie znajdował się na fotografiach, zaś fotografowane dziecko może mieć od 1 

roku do końca szkoły podstawowej. Lub też samo dziecko, które ukończyło 12 lat, może 

zgłosić swoją fotografię, której jest autorem i na której się znajduje. 

5. Zdjęcie powinno oddawać temat główny konkursu, może, ale nie musi być wykonane na 

terenie powiatu rawskiego. Musi być wykonane podczas tegorocznych wakacji. Można zrobić 

je dowolnym aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.  

5. Zdjęcia mogą zostać poddane obróbce graficznej. Można je wykonać przy pomocy 

aplikacji multimedialnych dostępnych w telefonach.  

6. Dopuszcza się złożenie prac wykonanych wyłącznie osobiście. 

 

Konkurs przeprowadzimy drogą ON-LINE. Aby wziąć w nim udział należy – zrobić 

zdjęcie i plik z rozszerzeniem „jpg” przesłać: 

- drogą mailową pisząc na nasz adres: biuro@kochamrawe.pl 

- lub poprzez wiadomość na facebook’owym profilu facebook.com/kochamrawe 

 

W wiadomości koniecznie prosimy podać: imię i nazwisko autora, miejscowość, wiek (jeśli 

uczestnik konkursu jest niepełnoletni – pełnoletni rodzice nie muszą podawać swojego 

wieku), dane kontaktowe (telefon/mail), a także imię i nazwisko dziecka, które znajduje się na 

fotografii i jego wiek.  

 

Na zdjęcia czekamy do wtorku, 20 lipca 2020 r. (do północy).   

 

Zgłoszone prace ocenią: 

- komisja powołana przez organizatora,  

- internauci, którzy oddadzą swój głos poprzez tzw. lajk w głosowaniu internetowym na 

facebook'owym profilu MDK (głosowanie rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 5 sierpnia, do 

północy), 

 

http://www.kochamrawe.pl/


Wyniki części konkursowej ocenianej przez komisję konkursową podamy w gazecie 

„KochamRawe.pl – magazyn opinii” najpóźniej do 30 lipca 2020 r. O wygranej w głosowaniu 

internautów poinformujemy niezwłocznie po zakończeniu głosowania w naszych mediach 

społecznościowych i na www.Kochamrawe.pl.  

 

NAGRODY 

Organizator przewiduje przyznanie nagród autorom najlepszych prac. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i udostępnianie 

danych uczestnika przez organizatora konkursu czyli redakcje „KochamRawe.pl – magazyn 

opinii” i www.KochamRawe.pl.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w mediach, 

internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych (m.in. druk prac 

wraz z nazwiskami autorów oraz imionami i nazwiskami znajdujących się na zdjęciach dzieci 

– lub bez nich – na łamach gazety „Kochamrawe.pl – magazyn opinii”). 

 

Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez 

autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 

 

Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac i posiada do nich pełne prawa autorskie. 

 


