„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin Konkursu Fotograficznego
pt.: „Portret lata”
§1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „Portret lata” zwanego dalej Konkursem jest biuro
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Wielkich Bałówkach 14, 13-306
Kurzętnik.
2. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba zamieszkująca teren funkcjonowania LGD
Ziemia Lubawska.
3. Celem konkursu jest promowanie pięknych terenów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania
Ziemia Lubawska, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze naszego terenu,
rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności
obserwowania przyrody, dokumentowania jej, a także kształtowanie ich świadomości biologicznej
i ekologicznej.
4. Konkurs zakłada prezentację twórczości lokalnej społeczności w dziedzinie fotografii oraz
rozpowszechnienie idei fotografowania pobudzającej kreatywność i twórczą wyobraźnię.
5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.lgdziemialubawska.pl
należącej do Organizatora.
6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.lgdziemialubawska.pl
7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: jcabaj@lgdziemialubawska.pl lub bezpośrednio do
pracownika biura LGD zajmującego się projektem – Pani Joanny Cabaj w siedzibie Stowarzyszenia
lub telefonicznie pod numerem 514-154-474.
8. Konkurs rozpoczyna się 15 lipca 2019 roku i trwa do 20 września 2019 roku włącznie.
9. Prace należy przesłać korespondencyjnie lub dostarczyć osobiście na adres siedziby biura
w godzinach pracy biura od 7:00 do 15:00.
10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
§2
Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną fotografię, wykonaną w porze letniej, przedstawiającą
wizerunek natury odzwierciedlający w pełni tę porę roku.
2. Uwiecznione na fotografii miejsca powinny nosić znamiona lata, posiadać elementy
charakterystyczne dla tej pory roku.
3. Na fotografiach powinny pojawić się artystyczne wizerunki przyrody znajdującej się na terenie
funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, tj. Gminy Rybno, Grodziczno,
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Kurzętnik, Biskupiec, Wiejskiej Lubawa, Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, Miasta Nowe
Miasto Lubawskie, , Miasta Lubawa.
4. Nie zezwala się stosowania edytowanych zdjęć na zasadzie fotomontaży łączących elementy
pochodzące z różnych zdjęć jak również dokonywania zmian w oryginale.
5. Zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz posiadać krótki opis miejsca
znajdującego się na fotografii.
6. Zdjęcie powinno zostać wywołane w zakładzie fotograficznym w rozmiarze odpowiadającym
formatowi A4 oraz w pełnej gamie kolorów. Zdjęcia stylu sepia, czarno-białego lub w podobnej
formie zostaną wykluczone z Konkursu. Dodatkowo należy dołączyć również płytę CD, na
której znajdować się będzie zgłoszona do konkursu fotografia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości
technicznej, wydrukowanych na zwykłym papierze oraz niezgodnych z tematem.
8. W konkursie brać udział mogą zdjęcia, które nie były publikowane oraz nie brały udziału
w żadnym innym konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają wyżej
wymienionych warunków regulaminu.
10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.

§3
Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na
stronie internetowej www.lgdziemialubawska.pl w formie załącznika i dostarczyć go wraz z pracą
i płytą do Biura LGD ZL.
2. Administratorem danych podanych w karcie zgłoszeniowej jest wyłącznie Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik.
3. Inspektorem ochrony danych jest Pani Anna Krajnik, e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl,
tel. 514-154-474
4. Zgłoszenia zostaną przyjęte od 15.07.2019 r. do 20.09.2019 r.- decydować będzie data dostarczenia
zdjęć do siedziby biura.
5. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika,
w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem czy
uniemożliwiające wręczenie nagrody.
§4
Jury i sposób oceny
1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszelkie zdjęcia dostarczone do Konkursu podlegać będą ocenie Jury.
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3. W skład Jury wchodzić będą: członek Zarządu Stowarzyszenia LGD ZL, pracownik biura LGD
ZL oraz osoba specjalizująca się w dziedzinie fotografii.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach,
biorąc pod uwagę min.:
 zgodność pracy z tematem,
 jakość,
 oryginalność,
 kreatywność nadesłanych fotografii.
5. Zadaniem Jury jest:
a. kwalifikacja do oceny dostarczonych prac,
b. ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punków stanowiących kolejne
liczy całkowite od 1 do 5 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii, gdzie
5 oznacza fotografię najwyżej ocenioną
§5
Nagrody
Laureatami Konkursu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.
Nagrody zostaną przyznane dla 3 najlepszych prac.
Przekazane zostaną także 2 wyróżnienia.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku
Uczestników i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji
w Internecie.
5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu znajdzie się na stronie internetowej LGD Ziemia
Lubawska w ciągu 15 dni od momentu zakończenia konkursu. Dodatkowo organizator
Konkursu powiadomi laureatów o wygranej mailem lub telefonicznie w terminie 15 dni od
rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody:
 za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa
 za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa
 za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa
 dwa wyróżnienia – upominki
§6
Wykorzystywanie prac
1.
2.
3.
4.

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych fotografii oraz
wszystkie osoby widniejące na fotografiach (jeżeli takie występują), wyrażają zgodę na ich
publiczne udostępnianie.
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2. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania,
wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej
licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.
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