
Regulamin konkursu fotograficznego  „Życie jest piękne – wystarczy zdjęcie” 
na Facebook’u 2021

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie.
2. Celami przedsięwzięcia jest popularyzacja idei hospicyjnej, pobudzanie kreatywności, docenianie
otaczającego nas piękna oraz rozwijanie umiejętności artystycznych. Poprzez konkurs będziemy 
promować postawę pro-life, czyli wartość życia.
3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, oceniania zdjęć oraz przyznawania 
nagród.

II. Zasady konkursu

1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia o tematyce „Życie jest piękne – wystarczy zdjęcie”
i przesłania go na adres wolontariat.hospicjum.miechow@caritas.pl w formacie jpg. 
wraz z formularzem zgłoszeniowym (skan lub zdjęcie).  
2. Planujemy 2 kategorie wiekowe:

a) do 16 roku życia (włącznie) - pierwsza;
b) powyżej 16 roku życia - druga.

3. Po zgłoszeniu prac, komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych zdjęć w pierwszej kategorii 
i 10 najlepszych zdjęć w drugiej kategorii. Po wyborze fotografie zostaną wrzucone na fanpage 
Hospicjum Facebook/Hospicjum w Miechowie jako album „Życie jest piękne 2021” z dopiskiem 
zapraszającym do lajkowania pod zdjęciami. Oceną pracy będzie liczba zgromadzonych pod 
zdjęciem reakcji (like, super itp.).
4. Organizator zastrzega prawo do przyznania dodatkowych nagród „organizatora”.
5. Terminarz konkursowy:

a) zgłoszenia do 10.06.2021 r. (do godziny 23:59)
b) lajkowanie zdjęć od 14.06.2021 r. (10:00) do 15.06.2021 r. (do 20:00)
c) ogłoszenie wyników – 17.06.2021 r. około godziny 12:00 na Facebook Hospicjum 

w Miechowie, jak również stronie internetowej Hospicjum. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1.  Po czasie przeznaczonym na reakcje pod zdjęciami organizator wykona print-screeny ze zdobytą
liczbą lajków i przyzna 1, 2 i 3 miejsce w dwóch kategoriach (możliwa jest kilku minutowa różnica 
w wykonywaniu print-screenów, spowodowana przechodzeniem do kolejnych prac).

IV. Postanowienia końcowe

1. Nagrody wręczane będą indywidualnie po uprzednim skontaktowaniu się z laureatem.
2. Przewidziane nagrody i dyplomy.
3. Prace konkursowe będą wykorzystane przy tworzeniu albumu i wystawy „Życie jest piękne – 
wystarczy zdjęcie” – organizowanej w Hospicjum im. bł. s. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie 
dla naszych pacjentów.
4. Uczestnik, który dokona zgłoszenia do konkursu zgadza się na udostępnienie przesłanych przez 
siebie treści konkursowych na stronach i portalach internetowych, nie będzie rościł sobie praw
z tytułu upubliczniania jego danych oraz wizerunku. 


