Regulamin
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Leśna Kraina – tu warto przyjechać”
Organizator:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kaina Górnego Śląska”
ul. Sienkiewicza 1, 42-286 Koszęcin
tel.: 34 373 52 95, e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców terenu obejmującego działania
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne
i bezpłatne.
Termin trwania konkursu:
Konkurs przebiega jednoetapowo, w terminie od 17 lutego do 17 marca 2016r.
Cele konkursu:
 promocja Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
 pobudzenie zaangażowania mieszkańców do aktywnego poznania obszaru LGD
oraz odkrywania jego piękna i walorów,
 rozwijanie umiejętności wyszukiwania i prezentacji obiektów, zjawisk, wydarzeń
i osób – ciekawych, innych, niepowtarzalnych, charakterystycznych dla miejsca
pochodzenia,
 doskonalenie umiejętności fotograficznych (zastosowania różnych technik, aby
otrzymać interesującą relację fotograficzną),
 uzyskanie częściowej dokumentacji zasobów lokalnych obszaru LGD „Leśna
Kraina Górnego Śląska”.
Temat konkursu:
Tematem konkursu jest „Leśna Kraina – tu warto przyjechać”.
Tematyka zdjęć powinna zawierać się w kategoriach:
 Przyroda
 Architektura
 Tradycja
Charakterystyka prac konkursowych:
Każdy uczestnik przesyła na adres organizatora fotografie wykonane zgodnie z zadaną
tematyką.
 Zdjęcia powinny dotyczyć obszaru 16 gmin LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
bez względu na miejsce zamieszkania .
 Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć w każdej kategorii.
 Zdjęcia elektroniczne w rozdzielczości nie mniej niż 1620 x 1200 pikseli (format
JPG lub TIF) powinny być umieszczone na płycie CD/DVD. Każde zdjęcie musi
być opatrzone numerem. Na karcie zgłoszenia musi się znaleźć numer zdjęcia oraz
jego szczegółowy opis (zgodnie z kartą).
 W sytuacjach uzgodnionych z organizatorem, istnieje możliwość przesłania zdjęć
w formie papierowej.

 Dopuszcza się zdjęcia zgłoszone na konkurs fotografii, które są przetworzone
elektronicznie.
 Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1 lub
Załącznik nr 2 do Regulaminu) i przesłanie jej wraz z pracami konkursowymi pocztą
tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
ul. Sienkiewicza 1
42-286 Koszęcin
z dopiskiem: „Leśna Kraina – tu warto przyjechać”
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17.03.2016r. do godz. 15.00.
Ocena prac:
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zdjęć naruszających
prawa osób trzecich, niecenzuralnych i pozbawionych walorów artystycznych.
Prace konkursowe oceniane będą przez Biuro LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
Ocena Jury jest ostateczna.
Prace konkursowe będą oceniane pod względem:
1. zgodności prac z tematem
2. wartości artystycznych i technicznych
3. wartości dokumentacyjnych
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 23 marca 2016r.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.lesnakrainalgd.pl
Nagroda:
Nagrodą w konkursie są bony do sieci sklepu Media Markt o wartości:
I – miejsce 500zł
II - miejsce 300zł
III – miejsce 100zł
W każdej kategorii zostanie wybranych trzech laureatów.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu fotografie przechodzą na własność
Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii na wybranych
przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie tj. m.in. w publikacjach
związanych z Konkursem, na stronie Organizatora, w lokalnej prasie, do wielokrotnej
ekspozycji, wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz w innych celach
promocyjno-reklamowych. Powyższe uprawnienia, przysługują Organizatorowi, na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a zawartych w karcie zgłoszenia
będącej załącznikiem nr 1 lub nr 2 niniejszego regulaminu.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich
nadesłanych fotografii w publikacjach.
3. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie
niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać
spełnione przy jego publikacji w formie książkowej lub umieszczeniu na stronach
internetowych.
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii na rzecz Organizatora
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. Z 2006 r. nr 90 poz.631
z późn. zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku,
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i prowadzania do obrotu (z wykorzystaniem techniki cyfrowej);
c) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko,
adres zamieszkania - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.02 nr.101
poz.926 z późn. zm).
4. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną
wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną
i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony
pokrzywdzonej.
5. Wszelkie sprawy sporne i nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez
organizatora konkursu czyli Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

