REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
“MY W UNII - UNIA WOKÓŁ NAS”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego
Jarosława Dudy, zwane dalej Biurem.
§2
CEL KONKURSU
1. Propagowanie europejskiego stylu życia i wartości Unii Europejskiej.
2. Popularyzacja symboli Wspólnoty oraz promowanie przeprowadzonych
dolnośląskich i opolskich inwestycji unijnych.
§3
ADRESACI KONKURSU
1. Uczestnikami mogą być osoby dorosłe i młodzież powyżej 16 roku życia1.
2. Uczestnik zgłaszający pracę musi być jej autorem.

§4
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy wykonują zdjęcia na terenie Dolnego Śląska lub Opolszczyzny.
2. Zrobione fotografie mogą przedstawiać symbole europejskie, miejsca
zrewitalizowane z funduszy unijnych czy obywateli Wspólnoty.
3. Zdjęcie musi odpowiadać na jedno z dwóch pytań :
- dlaczego my Polacy chcemy zostać w Unii Europejskiej?
- czym jest dla nas członkostwo w Unii Europejskiej?
4. Uczestnicy zgadzają się na nieodpłatne udostępnianie, publikowanie
i edytowanie fotografii w ramach działalności Biura.
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Niepełnoletni uczestnicy mogą brać udział w konkursie za zgodą opiekuna prawnego.

§5
ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH
1. Fotografie należy przesyłać w formacie JPG poprzez pocztę elektroniczną
na adres europosel.jduda@gmail.com.
2. Do pracy w wiadomości należy dołączyć dane kontaktowe uczestnika
(imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, nr telefonu) oraz krótki opis
odpowiadający na jedno z zadanych pytań konkursowych.
3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 listopada 2021 r.
§6
KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ
1. Biuro ocenia nadesłane fotografie pod kątem kreatywności, zawartego
w fotografii przekazu i zgodności z tematem konkursu.
2. Przesłany opis może wpływać na wyższą ocenę zgłoszenia.
§7
NAGRODY
1. Dla dwójki laureatów przewidziane są aparaty INSTAX.
2. Najlepsze fotografie będą promowane w mediach społecznościowych Posła.
§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Do dnia 21 listopada 2021 r. Biuro ogłosi listę laureatów nagrodzonych
w konkursie.
2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na stronie internetowej Posła
do Parlamentu Europejskiego Jarosława Dudy www.jaroslawduda.pl.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
warunków Regulaminu Konkursu.
2. Wyniki konkursu podane przez Biuro są ostateczne.
3. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

