
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„PATRIOTA 2018” 
 

§ 1 
1. Organizatorem Projektu jest Caritas Diecezji Siedleckiej.  
2. Konkurs współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Siedlce w ramach realizacji 

zadania publicznego pt. „PATRIOTA”. 
 

§ 2 
1. Konkurs szczególnie adresowany jest do mieszkańców Miasta Siedlce.  
2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy terenu całej Diecezji Siedleckiej.  

 
§ 3 

1. Celem konkursu jest: 
 budzenie poczucia tożsamości patriotycznej; 
 podtrzymywanie tradycji narodowej; 
 prezentacja postawy szacunku wobec symboli narodowych; 
 uwrażliwienie uczestników na obecność barw narodowych w przestrzeni publicznej; 
 nauka wyrażania siebie poprzez sztukę, jaką jest fotografia.  

 
§ 4 

1. Konkurs polega na wykonaniu fotografii ukazującej miłość do Ojczyzny.  
2. Interpretacja głównego założenia jest dowolna i zależy od kreatywności fotografa. 
3. Fotografia musi być wykonane przez osobę zgłaszającą się do konkursu. 
4. Jeden uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną fotografię.  
5. Uczestnik przesyła do Organizatora fotografię w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

wolontariat@siedlce.caritas.pl, podając swoje dane: imię i nazwisko, adres email i nr telefonu. 
6. Termin zgłoszeń upływa z dniem 9 listopada 2018 roku o godzinie 16:00. 

 
§ 5 

1. Organizator powołuje niezależne jury, które będzie oceniało nadesłane prace uczestników 
konkursu.  

2. Jury otrzymuje wszystkie nadesłane prace, ponumerowane kolejnymi numerami.  
3. Jury nie otrzymuje danych autora zdjęcia.  
4. Organizator po rozstrzygnięciu konkursu informuje laureatów.  

 
§ 7 

1. Konkurs fotograficzny zostanie rozstrzygnięty 16 listopada 2018 roku.  
2. Organizator przyzna nagrody w postaci bonów o wartości: 

a. I miejsce – 1000 zł.  
b. II miejsce – 700 zł.  
c. III miejsce – 300 zł.    

3. Zwycięzcy zobowiązani są do 7 grudnia 2018 roku dostarczenia faktury, wystawionej  
na Caritas Diecezji Siedleckiej.  

4. Nagrodą może być tylko sprzęt elektroniczny, RTV, AGD, komputerowy, itp.  



 
 
 
 
 
 

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zajętym miejscu i o odbiorze nagrody telefonicznie,  
a potwierdzone drogą mailową.  

6. Lista zwycięzców oraz wszystkie zdjęcia zgłoszone w konkursie zostaną opublikowane  
na stronie Organizatora: www.siedlce.caritas.pl.  

 
§ 8 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie fotografii w celu promocyjnym.  
 

§ 9 
1. Wszystkie sprawy sporne i niejasne rozstrzyga ostatecznie Organizator konkursu.  


