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Regulamin konkursu fotograficznego „Moja ekonomia społeczna” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „Moja ekonomia 

społeczna” jest Wydział Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, z siedzibą w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 80/82. 

2. Konkurs fotograficzny został ogłoszony w ramach projektu pn. „Koordynacja 

ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”. 

3. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każda osoba 

pełnoletnia, za wyjątkiem tych osób, dla których fotografia jest źródłem 

zarobkowania oraz członków Jury. 

4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej 

www.mcps.com.pl należącej do Organizatora oraz profilu Mazowieckiej 

Ekonomii Społecznej na Facebook-u: 

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/ 

5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie 

internetowej: www.mcps.com.pl  

oraz na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na Facebook-u: 

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/ 

6. Wszelkie pytania dot. konkursu należy kierować na adres: 

andrzej.idziak@mcps.com.pl 

7. Konkurs rozpoczyna się 27 września i trwa do 27 października 2021 roku. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do: 3 listopada 2021 r. 

9. Konkurs organizowany jest pod tytułem: „MOJA EKONOMIA SPOŁECZNA”. 

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Konkurs związany jest z problematyką ekonomii społecznej. 

2. Celem konkursu jest szeroko rozumiana popularyzacja ekonomii społecznej,  

a co za tym idzie przeciwdziałanie - szeroko rozumianemu - zjawisku 

wykluczenia społecznego na terenie woj. mazowieckiego. 
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§ 3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących, za wyjątkiem tych, 

dla których fotografia jest źródłem zarobkowania oraz członków Jury. 

2. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba pełnoletnia. 

§ 4 

Jury 

1. Oceny prac przysłanych na konkurs dokona Jury powołane przez Organizatora 

konkursu. 

2. Decyzje Jury konkursu są ostateczne i nie przysługują od nich jakiekolwiek 

odwołania. 

§ 5 

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii wraz z tytułem 

oraz krótkim (1-2 zdaniowym) opisem każdej z nich. Technika wykonania prac 

jest dowolna. 

3. Uczestnik konkursu jest zobowiązany podać w e-mailu swoje prawdziwe dane 

kontaktowe (tzn. imię, nazwisko i/lub nazwę użytkownika, adres zamieszkania, 

telefon i e-mail), które umożliwią Organizatorowi kontakt z uczestnikiem  

w sprawach związanych z realizacją konkursu. 

4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu 

elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian 

oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

5. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry, daty, 

imiona i nazwiska, inicjały, znaki wodne itp. - będą dyskwalifikowane. 

6. Zdjęcia na konkurs należy przesyłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na 

adres: andrzej.idziak@mcps.com.pl  z dopiskiem w temacie e-maila: „Konkurs 

fotograficzny’ 2021”. 

7. Zdjęcia muszą spełniać następujące parametry techniczne : 

 plik w formacie .JPG lub .TIFF; 

 rozdzielczość pliku nie mniejsza niż 300 DPI; 

 rozmiar do 5MB, jednak nie mniejszy niż 3000 px na dłuższym boku. 

8. Poprzez nadesłanie zdjęć na konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych fotografii. 

Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa 
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obowiązującego w Polsce, ani praw osób trzecich, w tym - w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

9. Zgłaszanie zdjęć na konkurs wykonanych przez inne osoby jest zabronione, za 

wyjątkiem tych prac, których autorami są osoby niepełnosprawne. 

10. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie 

publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

§ 6 

Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: 

andrzej.idziak@mcps.com.pl z dopiskiem w temacie e-maila: „Konkurs 

fotograficzny’ 2021”. 

2. Zdjęcia należy przesyłać od 27 września 2021 r.  do 27 października 2021r.  

3. Zdjęcia dostarczone po 27 października 2021 r. nie będą podlegać ocenie Jury. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 3 listopada 2021 roku. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: 

www.mcps.com.pl  

oraz na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na Facebook-u: 

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/ 

§ 7 

Nagrody 

1. W konkursie zostaną wyłonieni laureaci: I, II i III miejsca oraz laureat nagrody 

specjalnej.  

2. Nagrodami w konkursie są dyplomy, okolicznościowe statuetki oraz nagrody 

rzeczowe. 

3. Lista nagrodzonych laureatów będzie dostępna do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej: www.mcps.com.pl  

oraz na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na Facebook-u: 

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu 

4. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej: 

www.mcps.com.pl  

oraz na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na Facebook-u: 

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/ 

5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród w przypadku niskiego 

poziomu  prac przesłanych na konkurs. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej 

jakości technicznej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania lub 

unieważnienia konkursu w przypadku wystąpienia przyczyn od niego 

niezależnych. 

3. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych prac (oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora lub nazwą użytkownika) na stronie 

internetowej: www.mcps.com.pl  

oraz na profilu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej na Facebook-u: 

facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/, a także do wielokrotnego ich 

umieszczania w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych, jak 

również publicznej ekspozycji w trakcie organizowanych przez siebie imprez 

oraz wystaw. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

5. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. 2020 poz. 2094 i Dz. U. 2021 poz. 802, 815). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizację konkursu. 

7. Niedostosowanie się do wymogów określonych w niniejszym regulaminie 

powoduje automatyczne wyłączenie z konkursu. 

8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptacje niniejszego regulaminu, 

którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu. 

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu  

i obowiązuje do jego zakończenia. 

10. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:  

Andrzej Idziak - Edukator Marki 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

Wydział Ekonomii Społecznej  

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa  

tel. (22) 376 85 65 

e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl 
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