
Regulamin 

Konkursu fotograficznego pn.  „Życie w zgodzie z naturą - skarby przyrody, 
kultury i tradycji mojej wsi” 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III schematu 

Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007 – 2013, objęty Honorowym Patronatem Stanisława Tomczyszyna, Członka 

Zarządu Województwa Lubuskiego. 
 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu fotograficznego pn. „Życie w zgodzie z naturą - skarby przyrody, kultury  

i tradycji mojej wsi”  jest Stowarzyszenie Równych Szans oraz Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Lubuskiego, zwani dalej Organizatorem. 

§ 2 

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wartości przyrodniczych regionu, promocja tradycji, 

dziedzictwa i krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego obszarów wiejskich. 

§ 3 

Temat konkursu:  „Życie w zgodzie z naturą - skarby przyrody, kultury i tradycji mojej wsi”. 

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej zdjęcie. 

§ 4 

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Lubuskiego: www.zpkwl.gorzow.pl oraz na stronie Stowarzyszenia Równych Szans: www.srs.zgi.pl 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (68)-4565525 lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: alinajagowska@zpkwl.gorzow.pl. 

§ 5 

W konkursie może uczestniczyć każdy, kto zajmuje się zawodowo lub amatorsko fotografią i mieszka 

na obszarach wiejskich powiatów: żarskiego, żagańskiego i nowosolskiego. 

  § 6 

              Warunki uczestnictwa 

1. Fotografie, wykonane w dowolnej technice powinny być przygotowane w formie 
plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 2400x3200 pikseli (długi bok powinien mieć 
minimalnie 1200 pikseli). 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 fotografii. 
3. Autorem zdjęcia może być jedna osoba. 
4. Prawidłowy opis zdjęcia powinien zawierać: 

 -  tytuł zdjęcia; 
 -  krótki opis tego co przedstawia; 
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 - dane autora (imię, nazwisko, adres, adres e- mail, nazwę gminy i powiatu; 
     w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły). 

5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzców 

i przyznania nagród. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez 

uczestników lub ich prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

6. Zgłoszenie zdjęć do konkursu wiąże się z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z 

późn. zm.) oraz zgody na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez 

Organizatora oraz w Internecie. 

§ 7 

Termin i warunki nadsyłania prac 

1. Fotografie, w formie plików cyfrowych JPG, należy przesłać w terminie  

do 25 października  2013 r. na adres e-mail: 

       alinajagowska@zpkwl.gorzow.pl ; 
              tel. kontaktowy (68) - 4565525.     
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania zdjęć. 

3. Zdjęcia przesłane po terminie nie będą oceniane. 

 § 8 

       Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala 

Organizator. 

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez 

Komisję. 

3. Komisja dokona wyboru trzech zdjęć z każdego powiatu, mianowicie: nowosolskiego, 

żarskiego i żagańskiego i przyzna nagrody pieniężne: 

Trzy I miejsca -  500 zł ( z powiatu nowosolskiego, żarskiego i żagańskiego) 

Trzy II miejsca - 300 zł ( z powiatu nowosolskiego, żarskiego i żagańskiego) 

Trzy III miejsca -100 zł ( z powiatu nowosolskiego, żarskiego i żagańskiego) 

4. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub 

pisemnie. 



7. Rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac konkursowych oraz uroczystość wręczenia 

nagród odbędzie się w następujących terminach i miejscach: 

dla powiatu żarskiego: Złotnik - 8.11.2013 r., godz. 1700: Gminna Biblioteka Publiczna Filia  

w Złotniku, Złotnik 124, 68-200 Żary 

dla powiatu żagańskiego: Przecław - 15.11.2013 r., godz. 1100: Gimnazjum w Przecławiu, 

Przecław 83, 67-312 Niegosławice 

dla powiatu nowosolskiego: Kolsko - 13.11.2013 r., godz. 1200: Gminny Dom Kultury  

w Kolsku, ul. Piastowska 39, 67-415 Kolsko 

8. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia 

nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora. 

 


