
Konkurs dzien matki 2018

Regulamin Konkurs Walentynkowego „Tygodnika Tucholskiego”, styczeń 2018

1. Organizatorem konkursu jest „Tygodnik Tucholski” z siedzibą w: 89-500 Tuchola, ul. 
Karasiewicza 3, zwany dalej organizatorem. 
2. Konkurs rozpoczyna się 10 maja i trwa do 20 maja.
3. 24 lutego organizator na swoich łamach przedstawi wyniki konkursu.
4. Konkurs odbywa się w jednej kategorii:
- na wspólne zdjęcie osoby zgłaszającej swoje uczestnictwo w konkursie ze swoją matką
5. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie obowiązują do wyboru dwie formy zgłoszeń. Pierwsza: prace konkursowe tj. 
zdjęcia należy przesłać na adres piotr@tygodnik.pl w ramach zgłoszenia do 20 maja, do godz. 
20.00.
2. W konkursie obowiązują do wyboru dwie formy zgłoszeń. Druga: prace konkursowe tj. zdjęcia 
można dostarczać w formie tradycyjnej – zdjęć wywołanych – do siedziby organizatora do 18 maja 
do godz. 16.00. 
3. Praca konkursowa ma przedstawiać osobę zgłaszającą uczestnictwo w konkursie wraz ze swoja 
matką. 
4. Uczestnik konkursu przekazując zdjęcie, deklaruje, że jest ono jego własnością podpisując 
oświadczenie.*
5. W przypadku wysyłania zdjęcia w formie cyfrowej na adres e-mail każdy uczestnik konkursu 
powinien w wiadomości zawrzeć swoje dane: imię i nazwisko, numer telefonu, imię matki 
widocznej na zdjęciu, krótki opis wykonania do zdjęcia (np. miejsce i czas wykonania). Wiadomość
należy zatytułować: KONKURS DZIEŃ KOBIET. 
6. W przypadku wysyłania lub dostarczania zdjęcie w formie tradycyjnej – zdjęcia wywołanego – 
każdy uczestnik powinien na kuponie dołączonym do papierowego wydania „Tygodnika” z dni 10 
lub 17 maja zawrzeć dane: imię i nazwisko, numer telefonu, imię matki widocznej na zdjęciu, 
krótki opis wykonania do zdjęcia (np. miejsce i czas wykonania). Zdjęcie wraz ze zdjęciem należy 
dostarczyć lub wysłać do siedziby organizatora.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane 
podmiotom trzecim. 
8. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną opublikowane razem z ogłoszeniem wyników na 
łamach „Tygodnika Tucholskiego” 24 maja.

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac to: zgodność z tematyką, walory rodzinne zdjęcia, pomysłowość.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie autorów nagrodzonych prac 
konkursowych na łamach „Tygodnika Tucholskiego” w wydaniu przypadającym w dniu 24 maja.
4. Organizator przyznaje trzy nagrody: za 1, 2, 3 miejsce.
6. Sponsorem wszystkich nagród jest salon kosmetyczny U Jowi. Nagrodami są vouchery na usługi 
do wykorzystania w salonie U Jowi. Nagrody za kolejne miejsca mają wartość: 200 zł brutto, 150 zł
brutto, 100 zł brutto. Vouchera nie trzeba wykorzystać podczas jednej wizyty w salonie, a można ją 
podzielić na kilka kolejnych wizyt. 
7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania 
nagród.
8. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:



1. Organizator opublikuje na swoich łamach zdjęcia po zgodzie wyrażonej przez osobę zgłaszającą.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.tygodnik.pl oraz w siedzibie 
redakcji organizatora.
4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco publikowane na portalu tygodnik.pl i 
rozpowszechniane na oficjalnym profilu „Tygodnika Tucholskiego” na Facebooku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

*Załącznik

Oświadczenie
Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Walentynkowego  i akceptuję jego warunki.   
Oświadczam, że jestem właścicielem/posiadaczem zgłoszonego zdjęcia.

Podpis uczestnika
.............................


