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II..  PPRRZZEEPPIISSYY  OOGGÓÓLLNNEE  

 
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie LIVER 
2. W konkursie może brać udział każdy Podopieczny Stowarzyszenia będący uczestnikiem 

LIVERLANDII 2018.  
3. Praca musi zostać nadesłana najpóźniej 2 września 2018 r. do godziny 12:00 na adres 

mailowy konkurs@liver.pl 
 

IIII..  PPOOPPRRAAWWNNOOŚŚĆĆ  PPRRAACCYY  KKOONNKKUURRSSOOWWEEJJ  
  

4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną fotografię. Za poprawnie przesłaną pracę 
konkursową rozumie się wiadomość mailową z jednym załącznikiem w postaci zdjęcia. 

5. W przypadku przesłania więcej niż jednego zdjęcia w jednym mailu, uczestnik nie będzie brany 
pod uwagę pod kątem oceniania pracy fotograficznej. Jeśli zostanie przesłanych kilka maili z 
jednym zdjęciem, pod uwagę zostanie wzięty najwcześniej przesłany. 

6. W wiadomości mailowej oprócz jednego zdjęcia w postaci załącznika powinna być również treść 
kto jest autorem pracy konkursowej. Imię i nazwisko Podopiecznego.  
 

IIIIII..  PPRRZZEEPPIISSYY  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  TTEECCHHNNIIKKII  WWYYKKOONNAANNIIAA  PPRRAACCYY  KKOONNKKUURRSSOOWWEEJJ  
 

7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 
ingerencji graficznej będą odrzucane.  
Dopuszcza się:  

 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  
 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

Nie będą akceptowane prace:  
 z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  
 powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże) 

 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej. 
9. Przesłane w wiadomości mailowej zdjęcie jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu, a 

także wyrażeniem zgody na publikację prac konkursowych Podopiecznych na stronach 
prowadzonych przez Stowarzyszenie LIVER (m.in. na Facebooku).  

10. Uczestnik konkursu zobowiązuje się nie żądać wynagrodzenia za przesłaną pracę konkursową. 
11. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych, nie mogą nikogo ośmieszać. 
12. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
13. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie 3-5 osób. 
14. Ogłoszenie wyników odbędzie się 2 września najpóźniej do godziny 15:00 podczas konferencji.  
15. Organizator przewidział następujące nagrody: 

 1 x nagroda główna o łącznej  wartości około 400 zł w tym urządzenie elektroniczne, 
 2 x zestaw z nagrodami pocieszenia, 

 
 
 
 
 
 
 


