„Skarby
Czarnoziemu w
obiektywie…”
Celem konkursu jest promocja ciekawych miejsc
(przyrodniczych, historycznych, kulturowych). Dodatkowym celem
jest popularyzacja indywidualnego spojrzenia uczestników konkursu
na ciekawe miejsca obszaru LGD. Chcemy poznać ich historię,
pochodzenie .

Zapraszamy to konkursu w kategorii :
 MIEJSCE (przyrodnicze, historyczne, kulturowe, sportowe
itp..) – zrób piękne zdjęcie, opisz sfotografowane miejsce.
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. „SKARBY CZARNOZIEMU
W OBIEKTYWIE”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału i warunki, na jakich odbywa się konkurs
fotograficzny „Skarby Czarnoziemu w obiektywie”. Konkurs odbywa się na zasadach
określonych niniejszym regulaminem, zwanym w dalszej części „Regulaminem”,
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Czarnoziem na Soli oraz na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl.
3. Konkurs odbędzie się w dniach od 28.04.2017 r. do 31.05.2017 r.
Rozdział II
Organizator
§2
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli.
Rozdział III
Przedmiot Konkursu
§3
1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych fotografii w kategorii :
a) MIEJSCE
Tematyka dotyczą miejsc charakterystycznych dla obszaru działania
LGD Czarnoziem na Soli
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Rozdział IV
Komisja Konkursowa
§4
1. Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli
organizatorów i niezależnych ekspertów, powołana przez Stowarzyszenie LGD
Czarnoziem na Soli.
2. Komisję Konkursową tworzą 2 osoby, którym przewodniczyć będzie Przewodniczący
Komisji.
3. Prace Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się tylko z udziałem powołanych
do niej przedstawicieli i dotyczą jedynie dokonania wyboru trzech najlepszych
fotografii Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i
wybiera jego laureatów.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Rozdział V
Warunki uczestnictwa w Konkursie
§5
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych mieszkańców z terenu LGD.
3. Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych fotografii będzie brała pod
uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność tematu pracy konkursowej z przedmiotem Konkursu (obiekt ukazany
na fotografii musi mieć związek z terenem LGD);
b) Pomysłowość przedstawienia tematu;
c) Kompozycja zdjęcia i walory artystyczne

4. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie po 3 zdjęcia. Uczestnik może
zgłaszać tylko zdjęcia własnego autorstwa.
5. Termin zgłoszenia prac konkursowych wraz z wypełnionymi formularzami
zgłoszeniowymi (załącznik nr 1 do umowy) upływa z dniem 31.05.2017 r.
6. Prace i karty zgłoszeniowe należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
lgdczarnoziemnasoli@wp.pl. Przesłane zdjęcia wraz z opisami zdjęcia
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co przedstawiają musza spełniać wymóg : format JPG o wymiarach min. 1600 x 1200
pikseli.
7. Zdjęcia będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Rozdział VI
Rozstrzygnięcie Konkursu
§6
1. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają BONY.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 6 czerwca 2017 r. na stronie internetowej
Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.
3. Wręczenie nagród uczestnikom odbędzie się 11 czerwca 2017 r. w podczas Pikniku
LGD Czarnoziem na Soli z dziczyzną w tle w gminie Pakość o godzinie 18:00.

Rozdział VII
Prawa autorskie i wykorzystywanie zdjęć
§7
1.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich
nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach
edukacyjno-promocyjno- reklamowych, w tym w folderach reklamowych LGD Czarnoziem
na Soli.
2. Uczestnik konkursu przesyłając fotografie oświadcza, że posiada pełnie 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,
organizacji wystawy pokonkursowej, wernisażu, umieszczeniu na stronach internetowych.
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Rozdział VII
Ustalenia końcowe
§8
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl.
Osoby nagrodzone otrzymają mailowe zawiadomienia o wynikach konkursu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikacje materiałów z przebiegu konkursu, w tym wizerunku
fotografowanych osób, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997r. (Dz.U. 2015 poz. 2135).
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do
czasu jego zakończenia.

Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowi załącznik nr 1 – Formularz
zgłoszeniowy.
Informacje związane z Konkursem można uzyskać w Biurze LGD Czarnoziem na Soli
przy ul. Poznańskiej 133 a lok. 106 w Inowrocławiu oraz pod numerem Tel.: (0-52) 353
71 12
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