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 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„LGD w obiektywie – 4 pory roku” 
 
 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „LGD w obiektywie – 4 pory roku”, zwanego w 

dalszej części „Konkursem”, jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Wąbrzeska z siedzibą ul. Mickiewicza 12/1, 87-200 Wąbrzeźno, tel.: (56) 687 75 35, 

email: biuro@lgdwabrzezno.pl, www.ldgwabrzezno.pl, NIP: 878-180-03-42, REGON: 

36317055400000, KRS: 0000589750, dalej zwane Organizatorem. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

dla poddziałania 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja. 

3. Prace fotograficzne powinny prezentować krajobrazy i przyrodę obszaru objętego 

działaniem LGD w różnych porach roku, ujmując przemiany jakim poddana jest natura 

pod wpływem upływającego czasu. 

4. Prace oceniane będą w następujących Kategoriach Konkursu: Wiosna, Lato, Jesień i Zima. 

 

§ 2 

1. Regulamin Konkursu (dalej: Regulamin) określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

2. Dostarczenie przez uczestnika pracy na Konkurs oznacza, ze akceptuje niniejszy 

Regulamin w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

 

§ 3 

1. Uczestnik Konkursu nie może przenosić przysługujących mu praw i obowiązków na inne 

osoby i podmioty, również w dotyczących wydania nagrody. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie: www.lgdwabrzezno.pl. 
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Zasady konkursu 

§ 4 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób zamieszkujących obszar Lokalnej Grupy Działania 

Ziemia Wąbrzeska, dalej zwanej LGD, tj. z miasta Wąbrzeźna oraz gmin: Dębowa Łąka, 

Książki i Wąbrzeźno. Osoby niepełnoletnie do składanej pracy dołączają pisemną zgody 

rodziców/prawnych opiekunów na udział w Konkursie.  

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika.  

3. Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem autora o tym, iż prace 

nie naruszają praw osób trzecich. 

 

§ 5 

Celem Konkursu jest:  

1) zwrócenie uwagi na piękno i unikatowość krajobrazów i przyrody obszaru LGD; 

rozwój turystyki; 

2) zainteresowanie mieszkańców obszarem LGD; 

3) aktywizacja mieszkańców.  

 

§ 6 

1. Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia wcześniej niewykorzystywane i 

nierozpowszechniane przez inne podmioty oraz zdjęcia, które nie były wcześniej 

nagrodzone lub wyróżnione.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Ziemia Wąbrzeska, członkowie Komisji Konkursowej i ich bliska rodzina (małżonek, 

wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 

pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek). 

3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez:  

1) dostarczenie zdjęć do biura Organizatora w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD) 

wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz 

oświadczeniem (załącznik nr 2 do Regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich 

wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych; 
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2) płyta powinna być podpisana nazwiskiem autora wraz ze wskazaniem daty i miejsca 

wykonania zdjęć; 

3) pliki cyfrowe powinny być zapisane jako JPG lub TIFF z minimalną kompresją; 

4) rozmiar zdjęcia w pliku powinien być możliwie duży, minimum 3000 px na dłuższym 

boku o rozdzielczości minimum 300 dpi;  

5) plik podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii i porą roku, np. 

Kowalski1Wiosna, Kowalski2Wiosna, a nie numerem nadanym przez aparat 

fotograficzny.  

4. Technika wykonania prac jest dowolna. Nie zezwala się na retusz fotografii ani użycie 

fotomontażu.  

5. Organizator zastrzega sobie, że nie będzie zwracał uczestnikom konkursu płyt z pracami 

konkursowymi.  

 

Przebieg Konkursu 

§ 7 

1. Prace konkursowe należy składać w terminie od 1 do 30 września 2016 r. pocztą lub 

osobiście w siedzibie Organizatora, z dopiskiem: „LGD w obiektywie – 4 pory roku”. Prace 

dostarczone po terminie nie będą uwzględnione. O terminie dostarczenia przesyłki 

decyduje data wpływu do Organizatora. 

2. W ramach każdej Kategorii Konkursowej uczestnik może zgłosić do konkursu 

maksymalnie 3 zdjęcia. 

3. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd . 

4. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi do 14 października 2016 r. 

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

6. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

(www.lgdwabrzezno.pl). 

7. Odbiór nagród nastąpi we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie. Szczegółowe 

informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator zamieści na swojej stronie 

internetowej.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w ust. 1 oraz 3.  
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Nagrody 

§ 8 

1. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców w każdej Kategorii Konkursowej.  

2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Komisja Konkursowa może 

przyznawać wyróżnienia.  

3. Organizator przeznacza na nagrody rzeczowe kwotę 3000,00 PLN.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo odejścia od konieczności wyłonienia zwycięzców 

konkursu w przypadku, gdy jakość zgłoszonych do konkursu zdjęć, bądź ich tematyka nie 

będzie spełniała minimalnych wymagań ustalonych przez Komisję Konkursową. Decyzję 

w tym zakresie podejmuje Komisja Konkursowa.  

 

Wykorzystanie zdjęć przez Organizatora 

§ 9 

1. Uczestnik konkursu przesyłając prace fotograficzne wyraża zgodę na nieodpłatną, 

nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację zdjęć, w tym w portalu internetowym 

Organizatora www.lgdwabrzezno.pl oraz na korzystanie ze zdjęć na następujących polach 

eksploatacji:  

1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, cyfrowo; 

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 

jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 

magnetycznej, cyfrowo; 

3) wprowadzanie do obrotu; 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

do baz danych; 

5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 

przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 

udostępnianie w Internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz 

jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, dostępnych m.in. w technice 

downloading, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. 

telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub 
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przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii 

np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych); 

6) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub 

cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania 

plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, 

projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, 

iPhone itp.); 

7) wystawianie; 

8) wyświetlanie; 

9) obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia do wymogów portalu internetowego 

www.lgdwabrzezno.pl  oraz innych publikacji związanych z przedmiotem działalności 

Organizatora; 

10) wykorzystania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we 

fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów 

i tworzenia opracowań (abstraktów); 

11) umieszczania w bazach danych. 

2. Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia 

nadesłanych zdjęć, podanymi przez Uczestnika konkursu danymi w celu ich opisania.  

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że: ma pełne prawo do dysponowania zdjęciami 

zgłoszonymi do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć, 

które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do 

korzystania ze zdjęć obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w Internecie. 

4. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za 

ewentualne naruszenie praw osób trzecich.  

5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udzielanie przez Organizatora sublicencji oraz 

przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim. 
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Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

2. Dodatkowych informacji o Konkursie udzielają pracownicy Biura Organizatora 

telefonicznie (56 687 75 35),  drogą elektroniczną: biuro@lgdwabrzezno.pl lub 

bezpośrednio w siedzibie.  

3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość dostarczonych materiałów 

oraz za udział w Konkursie osób nieuprawnionych. 

5. Organizator może wykluczyć z Konkursu uczestnika za naruszenie przez niego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs jest realizowany w ramach poddziałania „Koszty bieżące i aktywizacja” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

podpis rodzica (prawnego opiekuna))  


