
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

“Wakacje z Lokomotywą” 

1. WARUNKI OGÓLNE 

a. Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje z Lokomotywą” (dalej: „Regulamin”) określa 

warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne. 

b. Organizatorem Konkursu jest Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Podhalańskiej 4 w Rabce-Zdroju, NIP: 7352885965 (dalej: „Organizator”). 

c. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.lokomotywa.net.pl/lokomotywa/  

d. Konkurs polega na przesłaniu Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w 

niniejszym Regulaminie. 

2. CZAS TRWANIA KONKURSU 
a. Konkurs trwa od 23 lipca 2022 r. od godz. 9.00 do 31 sierpnia 2022 r. do godz. 20.00 – termin 

nadsyłania prac. 
b. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 5 września 2022 r. 
 

3. UCZESTNICY KONKURSU 
a. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każdy Rodzic, którego Dziecko 

uczęszcza do żłobka lub przedszkola Lokomotywa, których organem prowadzącym jest 
Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o. 

b. Nasze placówki: 
1. Żłobki: Kraków, ul. Glogera 5, ul. Radzikowskiego 47c, os. Złotej Jesieni 2c oraz Wrocław, ul. 

Dmowskiego 17h, ul. Poranna 43a 
2. Przedszkola:  Kraków, ul. Glogera 5, ul. Radzikowskiego 47c, os. Złotej Jesieni 2c; Nowy Sącz, 

ul. Jagiellońska 64, ul. Wiśniowieckiego 22; Tarnów, os. L. H. Dąbrowskiego 10a-c; Nowy Targ, 
ul. Wojska Polskiego 26;  Wrocław, ul. Dmowskiego 17i; Bochnia, ul. Trudna 64;  Krzeszowice, 
ul. Kościuszki 37 
 

4. ZASADY KONKURSU 
a.  Zadanie konkursowe polega na: 

1. Wysłaniu Pracy Konkursowej, tj. zdjęcia na temat „Wakacje z Lokomotywą” przy 
pomocy komunikatora Messenger do strony Żłobki i Przedszkola Lokomotywa 
https://www.facebook.com/lokomotywazlobkiprzedszkola (Należy napisać do której 
placówki uczęszcza dziecko oraz jego imię) 
 

2. Polubieniu na portalu Facebook strony Żłobki i Przedszkola Lokomotywa 
https://www.facebook.com/lokomotywazlobkiprzedszkola 

 
b. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki: 

1. Wysyłamy tylko zdjęcia (nie rysunki itp.), najlepiej w formacie JPEG  
2. Zdjęcie powinno w jakiś sposób (kreatywność nie zna granic  ) nawiązywać do naszego 

symbolu – LOKOMOTYWY oraz WAKACJI 
c. Prace Konkursowe zawierające treści zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające 

prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, 
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nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, 
a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą 
udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora. 

d. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjętej na podstawie Regulaminu 
nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji. 

e. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy (po 3 z każdej placówki), których prace zostaną 
najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. 

f. Fotografie ocenia się według następujących kryteriów: 
1. zgodna z tematem, 
2. charakteryzująca się ciekawym pomysłem 
3. zdjęcie w dobrej rozdzielczości oraz nierozmazane 

g. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości zwrotnej na 
Messenger z którego została nadesłana Praca Konkursowa. 

h. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie 
www.lokomotywa.net.pl oraz na profilu 
https://www.facebook.com/lokomotywazlobkiprzedszkola  

i. Uczestnik publikując pracę Konkursową lub wyrażając zgodę na taką publikację, 
publikuje Pracę Konkursową na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi 
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia 
Pracy Konkursowej w serwisie Facebook lub na stronach internetowych wymienionych 
powyżej, w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia 
Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu 
publikacji Pracy Konkursowej przez Organizatora. 
 

5. NAGRODY 
a. Każde dziecko, którego rodzic (Uczestnik) prześle pracę konkursową otrzyma dyplom i 

upominek. 
b. Z każdej placówki Lokomotywa wyróżnione zostaną TRZY spośród nadesłanych zdjęć. 

Nagrodą dla dziecka za wyróżnione zdjęcie będzie gra edukacyjna. 
c. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny. 
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za wady tych nagród spoczywa na producencie nagród, lub sprzedawcy, od 
którego nagrody zostały nabyte przez Organizatora. 

e. Nagrody będą do odebrania w sekretariacie każdej placówki od 6 września 2022. 
 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  
b. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację pracy konkursowej na profilu Facebook – 
Żłobki i Przedszkola Lokomotywa 

c. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 
Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

d. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
e. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
f. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na komunikator Messenger do 

strony Żłobki i Przedszkola Lokomotywa 
https://www.facebook.com/lokomotywazlobkiprzedszkola 
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