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Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„PIĘKNO PRZYRODY W KRAINIE TRZECH RZEK” 

01.03.2013 – 31.10.2013 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Trzech Rzek. 

2. Regulamin określa zasady konkursu, obowiązuje przez czas jego trwania konkursu. 

3. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonano osobiście,  

a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób 

portretowanych.  

4. Konkurs trwa  od 1 marca do 31 października 2013 r.  

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mających miejsce zamieszkania na terenie 

objętym Lokalną Strategią Rozwoju, czyli gmin: Oborniki, Murowana Goślina i Ryczywół. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. 

3. Fotografie powinny być kolorowe, mogą być wykonane zarówno w poziomie jak i w pionie, 

wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie maksymalnie A4. 

4. Fotografie należy dostarczyć bezwarunkowo również w postaci elektronicznej na płycie CD 

(rozdzielczość pomiędzy 250 a 300 dpi). 

5. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału  

w konkursie. 

6. Na odwrocie papierowych wersji prac należy zamieścić opis zawierający: tytuł konkursu, tytuł 

zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon i/lub e-mail autora zdjęć. 

7. Organizator konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane  

i przetwarzane przez LGD Kraina Trzech Rzek, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego regulaminu i w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia. Każdy z uczestników 

ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

8. Fotografie należy składać bezpośrednio w Biurze LGD lub przesyłać na adres: 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Trzech Rzek 

 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 

64-600 Oborniki 

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „PIĘKNO PRZYRODY W KRAINIE TRZECH RZEK” 
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9. Razem z pracami konkursowymi należy złożyć kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

 

3. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Termin zgłaszania prac: od 1.03.2013 r. do 15.10.2013 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę 

wpływu prac konkursowych do Biura LGD. 

2. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyniku: do 31.10.2013 r. 

3. Wręczenie nagród: do 15.11.2013 r. 

 

4. OCENA PRAC 

1. Oceny prac dokona 5-osobowa komisja konkursowa powołana przez zarząd LGD Kraina 

Trzech Rzek.  

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

3. Wyniki oceny zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kraina3rzek.pl . 

4. Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową. 

5. NAGRODY 

1. Laureaci w obu kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: 

a. 500,00 zł za zajęcie I miejsca 

b. 400,00 zł za zajęcie II miejsca 

c. 300,00 zł za zajęcie III miejsca 

 

6. WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS 

1. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Biura LGD Kraina 

Trzech Rzek. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 

nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na 

zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

3. Zgłaszając prace do konkursu autor wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie 

fotografii przez LGD Kraina Trzech Rzek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kraina3rzek.pl/
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Załącznik nr 1 do regulaminu   

 

Karta zgłoszenia udziału w konkursie fotograficznym „PIĘKNO PRZYRODY W KRAINIE TRZECH RZEK” 

 

 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

Data urodzenia: ........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................................................................... 

Nr tel.: .......................................................................................................................................... 

 

Tytuły nadesłanych prac: 

 

1) ......................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................... 

 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego „PIĘKNO PRZYRODY W KRAINIE TRZECH RZEK” w celach wynikających z 

regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 1997 r., poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 

II. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonych fotografii przez LGD Kraina Trzech 

Rzek.  

 

  

 

 

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

          Miejscowość i data                                                                                            Podpis 

 

 
 

 

 

 

 

  


