
 Regulamin konkursu fotograficznego 
 „Wakacyjne zabawy w wodzie”

I. Przepisy ogólne

1 Organizatorem konkursu jest F.U.H. Manipura, os XXX lecia 62c, 44-286 
Wodzisław Śląski, NIP 647-218-70-32 zwaną dalej Pływanie Szkrabów, szkoła 
pływania plywanieszkrabow.pl.

1. Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnianie i popularyzacja pływania niemowląt i małych dzieci.
- popularyzacja aktywnego spędzania wakacji. 

2. W konkursie może brać udział każdy za wyjątkiem członków Jury.
3. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w 

niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 fotografie z komentarzem lub 
hasłem reklamującym pływanie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości 
technicznej.

3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs na adres mailowy 
konkurs@plywanieszkrabow.pl.

4. W treści maila powinny znaleźć się następujące informacje : imię dziecka, wiek 
dziecka, imię i nazwisko opiekuna dziecka i miasto, telefon kontaktowy lub adres e-
mail.  

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie zdjęcia wykonane w okresie wakacji, czyli od 
01.06.2011 do 20.08.2011, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały 
udziału w żadnym konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

8. Konkurs trwa od 01.07.2011 do 20.08.2011 r  .  
9. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
10. Organizator powołuje jury Konkursu. 
11. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc 

exaequo.
12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora mailowo.
13. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Organizatora 

www.plywanieszkrabow.pl  , http://blog.plywanieszkrabow.pl.     
14. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 25.08.2011 r.     
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III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac do wykorzystania 
na stronach internetowych www.plywanieszkrabow.pl  ,   http://blog.plywanieszkrabow.pl  
i w celach reklamowych, marketingowych lub innych zgodnych z ogólnie przyjętymi 
społecznie normami etycznymi. Autor zdjęcia zrzeka się wszelkich roszczeń finansowych 
oraz wszystkich innych wynikających z ewentualnego wykorzystania zdjęcia przez Pływanie 
Szkrabów.
Pływanie Szkrabów nie przekaże i nie wykorzysta publicznie danych teleadresowych 
podanych na potrzeby konkursu podmiotom trzecim.

IV. Nagrody w konkursie

Nagroda główna - Karnet na kurs pływania w plywanieszkrabow.pl o wartości 270 zł. 
2 miejsce – Karnet o wartości 135zł do wykorzystania w szkole pływania 
plywanieszkrabow.pl
3 miejsce – Karnet o wartości 75zł do wykorzystania w szkole pływania 
plywanieszkrabow.pl

10 wyróżnień – Karnet o wartości 27 zł do wykorzystania w szkole pływania 
plywanieszkrabow.pl (karnetem nie można zapłacić za pamiątkową płytę DVD)

Wszystkie nagrody do zrealizowania na następujących basenach : Radlin, Pawłowice, 
Dąbrowa Górnicza w trakcie trwania kursu jesiennego, czyli od września do listopada 2011 
roku.
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