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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

pn. „Najpiękniejsze zakątki łososińskiej ziemi”  

 

1. ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw, 33-314 Łososina Dolna, zwany 

dalej Organizatorem. 

 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy 

Łososina Dolna   

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie  wyłącznie za pisemną zgodą rodziców 

lub prawnych opiekunów. 

  

3. CELE KONKURSU 

1.  Promocja Gminy Łososina Dolna poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo 

i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów za pomocą fotografii.  

2.  Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

3.  Zaangażowanie społeczności lokalnej do promowania Gminy Łososina Dolna.  

4.  Zachęcanie do odkrywania na nowo miejscowości i miejsc ważnych dla naszej gminy. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii; kształcenie wrażliwości 

artystycznej.  

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.  Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia wyłącznie w wersji 

elektronicznej. 

2. Nośniki wraz z kartą zgłoszeniową należy składać w biurze Organizatora (pokój nr 208).  

3.  Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej 

niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.  

4. Nośnik (płyta CD/DVD) na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, telefon i adres email, miejsce i obiekt znajdujący się na 

fotografii.)  

5. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora. 

6. Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w 

publikacjach związanych z konkursem oraz innych celach promocyjno- reklamowych Gminy 

Łososina Dolna (pocztówki, kalendarz itd.). 

8. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że: 
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* posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania.  

* w przypadku zdjęć, na których znajdują się osoby posiada zgodę tych osób na 

rozpowszechnienie ich wizerunku.  

* przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć na rzecz Organizatora bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

29.04.2016 r. tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 666 z późniejszymi zmianami) w tym 

szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, 

udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich publikacjach wydawanych 

przez Organizatora.  

* wyraża zgodę na publikację swoich zdjęć w materiałach promocyjnych i reklamowych 

Organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.  

* zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane. 

 

5. TERMINARZ 

1.  Ogłoszenie konkursu dnia 11.04.2019 r.  

2.  Termin dostarczania prac upływa dnia 10.05.2019 r.  

3.  Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Ocena prac odbędzie się dnia 13.05.2019 r., decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega 

weryfikacji. 

5. Wyniki konkursu  zostaną ogłoszone dnia 14.05.2019 r. na stronie internetowej Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna tj. www.ckip.lososina.pl.  

 

6. OCENA PRAC 

1. Oceny zdjęć, wyboru nagrodzonych i wyróżnionych prac dokona powołana przez 

Organizatora komisja konkursowa. 

2. Jury oceni m.in.: 

- zgodność z tematem przewodnim, 

- umiejętności artystyczne autora pracy (m. in. kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu), 

- dobór tytułu w odniesieniu do treści fotografii, 

- atrakcyjność fotografowanych obiektów, 

3. Komisja konkursowa w oparciu o powyższe kryteria wyłoni laureatów konkursu. 

4. Organizator nie przewiduje procedur odwoławczych. 

 

7. NAGRODY 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Ponadto 

każdy z uczestników otrzyma upominek i dyplom za udział w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckip.lososina.pl/
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8. DANE OSOBOWE 

1. Osoba, biorąca udział w Konkursie oświadcza, że:  

a. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w 

celu przygotowania publikacji promujących Gminę Łososina Dolna i jej atrakcje turystyczne 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,  

b. wyraża zgodę na: podanie imienia i nazwiska w momencie przekazania do wiadomości 

publicznej informacji o zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej Gminy Łososina Dolna, 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna oraz na profilach Facebook  

2. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw, reprezentowane przez 

Prezesa i Wiceprezesa, z siedzibą: 33-314 Łososina Dolna 400. tel.: 18 444 80 78, adres e-mail: 

m.sowa@lososina.pl. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez: 

Administratora danych adres: 33-314 Łososina Dolna 400.  

3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu, zmiany i odwołania zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w Stowarzyszeniu Dolina Inicjatyw, 33-314 

Łososina Dolna 400  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia osób 

nagrodzonych i realizacji wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie  

 

9. UWAGI ORGANIZACYJNE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu i podziału 

nagród. 

2.  Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

Organizator: 

Stowarzyszenie Dolina Inicjatyw,  

33-314 Łososina Dolna 400 

tel.: 18 444 80 78  

e-mail: m.sowa@lososina.pl 

 

 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszeniowa 

2. Karta Oceny 

3. Powołanie Komisji Konkursowej 

4.  Protokół Komisji Konkursowej 
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