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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„LGD w obiektywie” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „LGD w obiektywie” (zwany dalej 

Konkursem) jest Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa 

Działania, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, tel/fax 17 27 64 603, e-mail: 

promocjalgd@lgdleader.pl, www.lgdleader.pl (zwane dalej Organizatorem 

Konkursu). 

1.2. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, zamieszkujących obszar 

działania Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania oraz 

odwiedzających teren gmin: Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka, Korczyna, 

Krościenko Wyżne, zajmujących się amatorsko lub profesjonalnie fotografią.  

1.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.  

1.4. Konkurs trwa od 01.02.2013 r. do 15.10.2013 r. (decyduje data wpływu fotografii do 

Biura Stowarzyszenia)  

1.5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, 

wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz oświadczenia 

uczestnika (załącznik nr 2), które należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia 

Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania ul. Daszyńskiego 3, 38-100 

Strzyżów lub przesłać pocztą. W przypadku zdjęć, na których znajdują się postacie 

należy również dołączyć Zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3). 

1.6. Regulamin konkursu, komunikaty i informacje dotyczące konkursu publikowane 

będą na stronie www.lgdleader.pl.  

1.7. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura pod numerem 17 27 64 603 lub 

drogą elektroniczną pod adresem: promocjalgd@lgdleader.pl. 

1.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

konkursu.  

 

§ 2. Zasady konkursu 

2.1 Celem konkursu jest: 

 Promocja środowiska naturalnego, krajobrazów i zasobów historyczno-

kulturowych w różnych porach roku.  

 Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz 

lepsze wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich.  

 Rozwój turystyki. 

 Gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu w celach promocyjnych. 
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2.2 Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, urokliwe miejsca oraz ciekawe 

zakątki charakterystyczne dla obszaru Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD.  

2.3 Zwycięskie zdjęcia zostaną umieszczone w kalendarzu na 2014 rok.  

2.4 Zdjęcia muszą być przekazane w formie plików cyfrowych, przy czym technika 

wykonania zdjęć jest dowolna z wyłączeniem zdjęć zrobionych telefonami 

komórkowymi.  

2.5 Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia z każdej pory roku.  

2.6 Zdjęcia będą przyjmowane wyłącznie w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub 

innym nośniku danych z opisem – „LGD w obiektywie” + opis pory roku np. „Zima”), 

w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (min. 3000 x 2000 

pikseli).  

Do zdjęć należy dołączyć plik tekstowy z dokładnym opisem konkretnych zdjęć (Imię 

i nazwisko autora, wraz z miejscem zamieszkania, data wykonania zdjęcia, miejsce 

lub obiekt przedstawiony na zdjęciu). Pliki powinny być odpowiednio nazwane, aby 

było możliwe ich zidentyfikowanie w opisie.  

2.7 Prace zgłoszone do konkursu, które nie będą zawierały informacji wskazanych w pkt. 

2.6 nie będą brały udziału w konkursie.  

2.8 Fotografie biorące udział w konkursie nie będą zwracane.  

2.9 Niedozwolony jest retusz fotografii, fotomontaż ani żadne inne działania powodujące 

zmianę oryginalnego zdjęcia.  

2.10 Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia wcześniej niewykorzystywane 

oraz nierozpowszechniane przez inne podmioty jak również zdjęcia, które nie były 

wcześniej nagrodzone lub wyróżnione i rozpowszechniane przez inne podmioty. 

2.11 Uczestnicy konkursu zgłaszają prace, które przedstawiają krajobraz (nie będą 

oceniane prace przedstawiające pojedyncze elementy przyrody np. ptaki, kwiaty itp.), 

zabytki oraz ciekawe miejsca obszaru funkcjonowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD. 

2.12 Organizator zastrzega sobie, że nie będzie dokonywał oceny prac, które będą 

zawierać dodatkowe znaki.  

2.13 Organizator zastrzega sobie, że nie będzie dokonywał oceny prac, które 

zostaną zgłoszone tylko w wersji papierowej.  

2.14 Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

konkursu i postanowień regulaminu oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, że 

fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na 

zdjęciach wizerunku ludzi uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go. 

 

§ 3 Terminarz 

3.1 Prace wraz z kompletnymi zgłoszeniami należy przysyłać w nieprzekraczalnym 

terminie od 01.02.2013 r. do 15.10.2013 r. na adres: Stowarzyszenie Czarnorzecko-

Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, ul. Daszyńskiego 3, 38-100 Strzyżów lub 

osobiście w siedzibie Biura pod w/w adresem. 

3.2 Organizator zastrzega sobie, że nie będzie dokonywał oceny prac, które zostaną 

zgłoszone po terminie. 

3.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec października 2013 r. 



 

 

3.4 Prezentacja prac w formie wystawy oraz odbiór nagród nastąpi we wskazanym przez 

Organizatora miejscu i czasie. 

 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

4.1 Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.  

4.2 Ocenie podlegać będzie: kompozycja zdjęcia (ujęcie), technika. 

4.3 Punktacja zdjęć: 

1 pora roku – max 25 pkt 

2 pory roku – max 50 pkt 

3 pory roku – max 75 pkt 

4 pory roku – max 100 pkt 

4.4 Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury.  

4.5 Organizator zastrzega sobie, że uczestnik może być nagrodzony tylko 1 raz. 

4.6 Na stronie internetowej www.lgdleader.pl zostaną zamieszczone wyniki konkursu.  

4.7 Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody w postaci kart upominkowych do 

wykorzystania w sklepach z sprzętem RTV w wysokości:  

a) I miejsce – 700,00 zł  

b) II miejsce – 600,00 zł 

c) III miejsce – 500,00 zł 

d) IV miejsce – 400,00 zł 

e) V miejsce – 300,00 zł 

f) wyróżnienie – 250,00 zł (8 wyróżnień) 

4.8 Autorzy wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy.  

4.9 Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora z podaniem autora fotografii.  

4.10 Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz prawo 

nieprzyznawania wszystkich nagród.  

4.11 Decyzja jury w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie.  

4.12 Nagrody rzeczowe w konkursie finansowane są ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. 

 



 

 

§  5. Wykorzystanie zdjęć przez Organizatora Konkursu: 

5.1 Uczestnik zgłaszający zdjęcie do konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie 

(zostały przez niego wykonane) bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób 

trzecich.  

5.2 Autor wraz z nadesłaniem zdjęcia przenosi na Organizatora, na zasadzie wyłączności, 

nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w 

czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami, na następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalenie i zwielokrotnienie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową przez Organizatora Konkursu. 

b. rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Organizatora (np. 

kalendarze, albumy, materiały informacyjno – promocyjne, itp.) oraz na stronie 

internetowej www. lgdleader.pl  

c. publiczne wystawianie (np. wystawa zdjęć, wernisaż, targi, itp.)  

d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

5.3 Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez 

siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmiot roszczeń osób trzecich z 

tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których 

mowa w pkt. 1.5 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 

5.4 Organizator konkursu oświadcza, że wybrane prace zaprezentowane zostaną podczas 

przewidzianej w tym celu wystawy. 

5.5 Wyróżnione fotografie mogą zostać również umieszczone na kalendarzach 

Organizatora Konkursu. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania konkursu, 

jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu, w razie wystąpienia 

przyczyn od niego niezależnych.  

6.2 Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku 

zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby zdjęć, 

spełniających wymogi formalne.  

6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, jak również zdjęcia niespełniające 

wymogów określonych w niniejszym regulaminie, zostaną wyłączone z konkursu.  

6.4 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w 

regulaminie. 

6.5 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013 r. 

 

 


