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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Dziedzictwo i Rozwój – LGD w obiektywie” 
 
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne: 

 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu pt. „Dziedzictwo  

i Rozwój – LGD w obiektywie’. 
2. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój"  

z siedzibą w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78, 26 – 700 Zwoleń, zwane dalej „Organizatorem”. 
3. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny. 
4. Konkurs trwa od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu 

zgłoszenia do biura Stowarzyszenia). 
5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „Dziedzictwo  

i Rozwój” pod adresem www.dir.zwolen.com  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
7. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

§ 2.  
Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszej fotografii w 3 kategoriach: 
a) Obiekt architektoniczny; 
b) Walory przyrodnicze; 
c) Dziedzictwo kulturowe; 

2. We wszystkich kategoriach obowiązują wyłącznie prace indywidualne. Ocenie nie podlegają prace 
zespołowe. 

§ 3. 
 Cel konkursu 

1. Utrwalenie w postaci fotograficznej miejsc, ludzi i wydarzeń z terenu gmin należących  
do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” tj. Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, 
Kazanów, Miasto Pionki, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. Mapa LGD znajduje się na 
stronie www.dir.zwolen.com, w zakładce Obszar LGD. 

2. Pobudzenie mieszkańców do zaangażowania się w aktywną promocję regionu oraz propagowanie  
i animację realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

3. Zainteresowanie mieszkańców regionem poprzez fotografowanie. 
4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych, historycznych oraz dziedzictwa 

kulturowego najbliższego otoczenia. 
5. Odkrywanie nowych i nieznanych obszarów LGD. 

 
§ 4. 

Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich chętnych osób powyżej 16 roku 
życia, zamieszkałych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Mogą w nim wziąć 
udział tylko fotograficy amatorzy. 
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2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych 
opiekunów. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zdjęć na nośniku danych (np. płyta CD) 

wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu). 
5. Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych fotografii będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 
a) zgodność tematu pracy konkursowej z przedmiotem konkursu (widok ukazany na fotografii 

musi mieć związek z terenem LGD); 
b) estetyka i walory artystyczne (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia); 
c) techniczna jakość zdjęcia; 
d) pomysłowość przedstawienia tematu. 

6. W ramach każdego kryterium jurorzy przyznają od 0 do 5 punktów. Dodatkowo punktowane będą 
zdjęcia przedstawiające projekty zrealizowane w ramach ogłaszanych naborów wniosków w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” (3 pkt.). 

 
§ 5. 

Zasady dotyczące zdjęć: 
 
1. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Zdjęcia muszą być przekazane w formie plików cyfrowych 

JPG o rozdzielczości minimum 300 dpi. Wielkość pliku (jednego zdjęcia) nie może przekroczyć  
10 Mb i musi umożliwiać powielanie nadesłanych prac. 

2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu w maksymalnie dwóch kategoriach po 1 zdjęciu lub 
cyklu 3-5 fotografii (ocenianym jako 1 praca) odpowiadających celom konkursu. 

3. Dopuszczalna jest korekta zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmująca 
kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest 
ich fotomontaż oraz złożenie tego samego zdjęcia w dwóch kategoriach konkursowych.	

4. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry naniesione przez aparat  
(np. daty) będą dyskwalifikowane.		

5. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani 
wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane 
przez inne podmioty. 

6. Zdjęcia muszą być wykonane tylko na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju – prace zrobione 
poza terenem nie podlegają ocenie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymienionych wyżej 
wymogów oraz naruszające czyjeś dobra, zawierające obraźliwe akcenty. 

 
§ 6. 

Miejsce składania prac konkursowych: 
 

1. Termin zgłoszenia prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem 
upływa z dniem 31.07.2018 r.  

2. Podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika nośnik danych ze zdjęciem wraz z wypełnionym  
i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać w zamkniętej kopercie, opatrzonej 
danymi uczestnika, na adres: 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 
ul. Wojska Polskiego 78 

26 – 700 Zwoleń 
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” 
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3. Każde zapisane zdjęcie musi być oznaczone danymi autora, tytułem oraz nazwą kategorii, w której 
jest zgłaszane.  

4. W przypadku zgłoszenia zdjęć w dwóch kategoriach należy dołączyć oddzielne formularze 
zgłoszeniowe. 

5. Nadesłanych na konkurs nośników danych oraz zdjęć Organizator nie zwraca. 
6. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

 
§ 7. 

Rozstrzygnięcie konkursu 
 
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r., poprzez 

opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora www.dir.zwolen.com  
2. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej  

lub telefonicznie. 
3. Oceny zdjęć dokona powołane przez Organizatora jury. 
4. W każdej z 3 kategorii laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości do  

4 500,00 zł. za zajęcie I-III miejsca oraz wyróżnień.  
5. Decyzja jury w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad podziału nagród. 
7. Odbiór nagród nastąpi we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie. 

 
§ 8. 

Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć: 
 
1. Uczestnik zgłaszający zdjęcie do konkursu oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy, autorskie 

prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz 
osób trzecich. 

2. Autor nagrodzonego zdjęcia zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie 
wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego  
w czasie korzystania i rozporządzania nagrodzonymi zdjęciami, na następujących polach 
eksploatacji: 
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.dir.zwolen.com  
c) publiczne wystawianie, 
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym. 
3. Decydując się na udział w niniejszym konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji przedsięwzięcia w ramach PROW 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

4. Informujemy, że Administratorem podanych danych jest Stowarzyszenie ”Dziedzictwo i Rozwój”, 
ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wzięcia udziału w konkursie. Każda osoba ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wdrażania 
i rozliczania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zachowania trwałości projektu lub do ewentualnego 
odwołania zgody. 
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§ 9. 

Postanowienia końcowe: 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zapisów Regulaminu konkursu fotograficznego. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia 

się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej ilości zdjęć, spełniających wymogi 
formalne. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie  
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. 

4. Wszelkich informacji udziela: Biuro LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” telefonicznie: 
48 676 20 29, 508 390 671 lub e-mail; stowarzyszeniedir@o2.pl 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu Konkursu fotograficznego  

pt. „Dziedzictwo i Rozwój – LGD w obiektywie”. 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
1. Dane osobowe uczestnika Konkursu 

 

Imię i nazwisko autora:...............................................…………………................................................. 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………… 

Jestem osobą: 

� niepełnoletnią (*Oświadczenie dla opiekunów nieletnich uczestników konkursu) 

� pełnoletnią 

Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, numer domu/numer mieszkania): 

...........................................................................................................………………….................... 

........................................................................................................…………………....................... 

Numer telefonu kontaktowego: ...............................................………………............................... 

E-mail: ........................................................................................………………............................ 

2. Informacje na temat zdjęcia/cyklu zdjęć (co przedstawia zdjęcie, gdzie zostało wykonane, 

wraz z krótką historią, która wiąże się z jego powstaniem - do 400 znaków, bez spacji)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce i data wykonania zdjęcia/cyklu zdjęć: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł: ………………………………………………………………………………………… 

 
3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU (proszę wstawić „x” w wybrane kwadraty) 

 
Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………...  
� wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu 

„Dziedzictwo i Rozwój – LGD w obiektywie” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922). 

� Poprzez wysłanie pracy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie 
prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy  
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z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 
904 z późn. zmian.).  

� Jednocześnie oświadczam, że: 
- zapoznałem się z Regulaminem konkursu fotograficznego organizowanym przez Stowarzyszenie 

„Dziedzictwo i Rozwój” i akceptuję zawarte w nim założenia i warunki, 
- jestem jedynym właścicielem praw autorskich nadesłanych prac i prace te nie naruszają dóbr 

osobistych osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, 
- nie trudnie się zawodowo wykonywaniem fotografii, 
- przesłane materiały nie były wykorzystane w innych konkursach oraz nie były uprzednio 

nagrodzone lub wystawione. 
� Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć  

w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i realizacji jego celów oraz 
niekomercyjnej promocji Stowarzyszenia oraz Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) na wszelkich polach eksploatacji 
(przetwarzanie, publikację oraz umieszczenie moich prac podczas wystawy, na stronach 
internetowych oraz w prasie lokalnej, mediach i wydawnictwach). 

 

 
………………………………       ……………………………………  

Miejscowość, data           Czytelny podpis autora zdjęć 
 

 
 
 

* OŚWIADCZENIE DLA OPIEKUNÓW NIELETNICH UCZESTNIKÓW KONKURSU 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie fotograficznym „Dziedzictwo i Rozwój – LGD  

w obiektywie”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” mojego syna/mojej 

córki ………..…………………………………… (imię i nazwisko). 

Oświadczam, że wszystkie podane dane w formularzu zgłoszeniowym oraz oświadczeniu uczestnika 

konkursu są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ...........................................................................................  

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………… 

Telefon rodzica/opiekuna	........................................................................................................		

 
 
 

………………………………      ………………………………  
Miejscowość, data           Czytelny podpis rodzica/opiekuna 


