
Regulamin konkursu „Tygodnika Tucholskiego” pt. „Twoje zdjęcie w naszym kalendarzu”

1. Organizatorem konkursu jest „Tygodnik Tucholski” z siedzibą w: 89-500 Tuchola, ul. 
Karasiewicza 3, zwany dalej organizatorem. 
2. Konkurs rozpoczyna się 28 września 2017 roku ogłoszeniem w wydaniu papierowym 
„Tygodnika Tucholskiego oraz na portalu www.tygodnik.pl i trwać będzie do 19 października 2017 
roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 października.
3. W konkursie mogą brać udział wszelkie osoby. Osoby mające poniżej 18 roku życia muszą 
posiadać pisemną zgodę na udział w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. W konkursie nie 
mogą brać udział pracownicy i współpracownicy wydawnictwa Magraf S.C.
4. Konkurs polega na zgłoszeniu zdjęcia swojego autorstwa, jako kandydatury na zdjęcie, które 
zostanie zamieszczone jako ilustracja w kalendarzu ściennym na 2018 rok - dodatku do „Tygodnika
Tucholskiego”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Zdjęcia należy wysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres piotr@tygodnik.pl do 19 
października, do godz. 23.59. Liczy się godzina, w której zdjęcie trafi na pocztę elektroniczną o 
wyżej wskazanym adresie, a nie data wysłania wiadomości przez nadawcę.
2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia. 
3. Zdjęcie może być wykonane aparatem lustrzanką, aparatem cyfrowym, smarfonem. Jego 
orientacyjna jakość to minimum ok. 10 MPx. Zdjęcie musi być poziomie.
4. Zdjęcie może być poddane obróbce graficznej w jakimkolwiek programie graficznym, ale nie 
może stanowić fotomontażu. 
5. Zdjęcie miejscem powinno nawiązywać do tematyki związanej z powiatem tucholskim, np. do 
Borów Tucholskich, Tucholi, architektury Tucholi lub innych miejscowości powiatu tucholskiego.
6. Na zdjęciu może pojawić się „element ludzki”. Zdjęcie może przedstawiać modelkę, modela, 
modelki, modeli. W takiej sytuacji niezbędna jest zgoda takiej osoby/osób na wykorzystanie jej 
wizerunku. Taką zgodę organizatorowi w zgłoszeniu musi przedstawić autor zdjęcia będący 
jednocześnie uczestnikiem konkursu.
7. W przypadku pejzaży lub elementów architektonicznych zdjęcie powinno być aktualne.
8. Uczestnik konkursu musi oświadczyć, że jest autorem zgłaszanego zdjęcia za pośrednictwem 
podpisania oświadczenia załączonego do regulaminu.
9. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu zdjęcia wyłącznie swojego autorstwa, nigdy wcześniej 
niepublikowane w jakichkolwiek wydawnictwach albumowych czy wydawnictwa periodycznych. 
10. Zdjęcia mogą i mogły być publikowane na prywatnym profilu na portalu społecznościowym 
autora zdjęć. 
11. Zdjęcia nie muszą być wyłącznie wykonane na potrzeby konkursu „Twoje zdjęcie w naszym 
kalendarzu”, a mogą pochodzić z prywatnego archiwum.
12. Wiadomość elektroniczna, będąca jednocześnie zgłoszeniem do konkursu, musi zawierać 
załączone w plikach zdjęcia, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu autora zdjęcia, 
opis miejsca i przybliżoną datę, w których zgłaszane zdjęcie zostało wykonane. 
13. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
14. Dane osobowe zwycięzcy częściowo - imię i nazwisko, miejscowość - zostaną opublikowane w 
ogłoszeniu wyników konkursu na łamach „Tygodnika Tucholskiego”.
15. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 
niezakwalifikowanie przepisu do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród nadesłanych zdjęć wyłoni zwycięzcę konkursu.
2. W skład jury wchodzą: Sławomir Świetlik (fotografik), Piotr Paterski (redaktor naczelny 
„Tygodnika Tucholskiego”), Maciej Baturo (grafik „Tygodnika Tucholskiego).



3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zwycięzcy na łamach „Tygodnika 
Tucholskiego” w wydaniu przypadającym 26 października.
4. Nagrodą finansową dla zwycięzcy jest kwota wynosząca 400 zł netto ufundowana przez sponsora
konkursu.
5. Wyłonione, zwycięskie zdjęcie zostanie ilustracją w kalendarzu ściennym na 2018 rok będącym 
dodatkiem do „Tygodnika Tucholskiego”. Zdjęcie zostanie na kalendarzu podpisane imieniem i 
nazwiskiem autora.
6. Zwycięzca zgadza się na edycję zdjęcia na potrzeby opublikowania w kalendarzu.
7. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania 
nagród.
8. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzcy konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
9. W przypadku, gdy jury uzna za niedostateczne jakość i poziom nadesłanych zdjęć, ma 
prawo rozwiązać konkurs bez wskazania zwycięzcy. Wówczas na kalendarzu nie znajdzie się 
żadne z nadesłanych na konkurs zdjęć.

Postanowienia końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.tygodnik.pl oraz w siedzibie 
redakcji organizatora.
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) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Załącznik:

Treść oświadczenia, które musi podpisać i załączyć do zgłoszenia uczestnik:

"Oświadczam, że jestem autorem wszystkich złożonych przeze mnie zdjęć. Zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu „Twoje zdjęcie w naszym kalendarzu” organizowanym 
przez „Tygodnik Tucholski”.


