
                                                          

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

 

Organizator konkursu – Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 ogłasza konkurs fotograficzny pn. 
Moja mała ojczyzna 

 

Cel i tematyka konkursu 

Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do odwiedzenia atrakcji turystycznych i krajobrazowych, 
do zapoznania się z dziedzictwem przyrodniczym i historycznym regionu i do utrwalania tego piękna 
przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej.  

Efektem konkursu będzie promocja walorów turystycznych i przyrodniczych obszaru LGD 
PROMENADA S 12 

 

Zasady konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń gimnazjum znajdującego się na terenie gmin: Rejowiec, 
Rejowiec Fabryczny (miasto i gmina), Sawin, Siedliszcze, Chełm,  

2. Przedmiotem fotografii muszą być atrakcje turystyczne, przyrodnicze i historyczne (np. krajobraz, 
architektura). 

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio 
zgłoszone do innego konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 
regulaminie. 

 

Zasady uczestnictwa 

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu cztery zdjęcia. 

2. Wszystkie nadesłane fotografie lub dostarczone prace muszą być zapisane na nośnikach 
elektronicznych w formacie: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość), kolory w standardzie: 
RGB, rozdzielczość: min 300 dpi. (2613 x 3900 pikseli) 

3. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki literowe lub cyfrowe (np. imię, 
nazwisko autora, data wykonania) będą dyskwalifikowane. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w oryginale fotografii zgłoszonej do Konkursu, jeżeli była 
ona poddana obróbce. 

 

 



                                                          
 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości 
technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy 
regulamin. 

6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

7. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt 
nadsyłającego) do siedziby Organizatora na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12  

ul. Mickiewicza 3 

22-170 Rejowiec Fabryczny  

z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny – Moja mała ojczyzna” lub dostarczyć osobiście w 
zaadresowanej kopercie (tak jak powyżej) do biura LGD. 

8. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2014 r. 
(decyduje data stempla pocztowego). 

9. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

10. Do fotografii powinna być dołączona metryczka zawierająca:  

- tytuł zdjęcia, maksymalnie dwu-zdaniowy opis fotografii, 

- data i miejsce fotografii,  

- imię i nazwisko autora zdjęcia, 

- adres e-mail, nr. telefonu 

- nazwa szkoły, do której uczęszcza 

11. Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie, o następującej treści: 

 

Oświadczam, ze jestem autorem dostarczonego zdjęcia pod tytułem 

....................................................................................................................................................... 

Tytuł fotografii 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć w dowolnym 
czasie i formie dla celów promocji Konkursu oraz na potrzeby Organizatora konkursu. 

Jednocześnie, wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do przedmiotowej fotografii 
w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z 
ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: 
do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), 
wprowadzania do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie (w tym poprzez prezentowanie na 
wystawach. 

 



                                                          
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu, zgodnie z 
art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 

………………………………………………. 

Czytelny podpis 

12. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby 
trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. 

 

Nagrody 

1. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają grawertony, pamiątkowe nagrody rzeczowe, a ich zdjęcia 
zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na wystawie pokonkursowej. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie. 

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.promenadas12.pl 

 

Komisja oceniająca 

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu. 

2.  Decyzje Komisji Oceniającej będą ostateczne. 

3. Zadaniem Komisji oceniającej jest: 

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, 

b) ocena zgłoszonych fotografii, 

c) przyznanie nagród, 

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 

a) kryteria merytoryczne, 

b) wartość artystyczną, 

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora listownie, e-mailowo lub 
telefonicznie. 

6. Wyniki Konkursu zostaną podane w terminie do dnia 31pażdziernika 2014 r. na stronie internetowej 
Organizatora. 

7. Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Organizatora. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

 


