
Regulamin Konkurs Walentynkowego „Tygodnika Tucholskiego”, luty 2023

1. Organizatorem konkursu jest „Tygodnik Tucholski” z siedzibą w: 89-500 Tuchola, ul.
Karasiewicza 3, zwany dalej organizatorem.

2. Konkurs rozpoczyna się 2 lutego i trwa do 9 lutego 2023 roku.

3. 9 lutego 2023 r. organizator na swoich łamach przedstawi wyniki konkursu.

4. Jest to konkurs na najładniejsze zdjęcie pary w dwóch kategoriach.

- pierwsza kategoria dla osób do 50 roku życia (rocznik 1973 r. i młodsi*). 
- druga kategoria dla osób powyżej roku 50 roku życia (rocznik 1972 i starsi*).

*wiek dotyczy każdej z dwóch osób widocznych na zdjęciu.  

5. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zdjęcia konkursowe należy przesłać na adres piotr@tygodnik.pl lub poprzez wiadomość 
prywatną na oficjalnym profilu na Facebooku Tygodnika Tucholskiego. 

3. Zgłoszone zdjęcie ma przedstawiać parę (w tym osobę dokonującą zgłoszenia
do konkursu!). Może być to tzw. zdjęcie selfie pary. Może być wykonane dowolnym sprzętem 
fotografującym. Może być to zdjęcie zarówno aktualne jak i archiwalne.

4. Uczestnik konkursu przekazując zdjęcie, deklaruje, że jest ono jego własnością podpisując
oświadczenie.*

5. Zgłoszenia dokonuje para lub jej reprezentant widoczny na zdjęciu. Każdy
uczestnik konkursu powinien w wiadomości e-mail lub wiadomość na FB, z którą wysyła zdjęcie, 
zawrzeć swoje dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz:

UWAGA! Do nadesłanego zdjęcia wśród danych należy dodać daty urodzenia obu osób 
widocznych na zdjęciu. W taki sposób zdjęcie zostanie przyporządkowane do jednej z dwóch 
kategorii wiekowych.

6. 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”, na portalu tygodnik.pl, na Facebooku „Tygodnika Tucholskiego
9 lutego.

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych zdjęć wyłoni w obu kategoriach 
wiekowych pierwszą i drugą nagrodę.

2. Kryteria oceny zdjęć to: naturalność, pomysłowość, poczucie humoru, nieszablonowość.

3.  Nagrody: 

mailto:piotr@tygodnik.pl


- Kategoria do 50 roku życia. Pierwsza nagroda to voucher na kolację walentynkową o wartości 160
zł do wykorzystania w Restauracji Wino i grono przyjaciół w Basztowej. Druga nagroda to 
podwójne zaproszenie na walentynkowy koncert „Zwierzak gra Stinga” do Tucholskiego Ośrodka 
Kultury, który odbędzie się 17 lutego 2023 r.
- Kategoria powyżej 50 roku życia. Pierwsza nagroda to voucher na kolację walentynkową o 
wartości 160 zł do wykorzystania w Bistro La Crêpe. Druga nagroda to podwójne zaproszenie na 
walentynkowy koncert „Zwierzak gra Stinga” do Tucholskiego Ośrodka Kultury, który odbędzie się
17 lutego 2023 r.

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania
nagród.
5. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzców konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację zgłoszonych zdjęć na łamach „Tygodnika 
Tucholskiego”, na portalu tygodnik.pl, na oficjalnym profilu na Facebooku „Tygodnika 
Tucholskiego”.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej 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
.............................


