
       Regulamin konkursu fotograficznego
   „Dolina Soły w obiektywie mieszkańców”.
        (18.04.2011)

 
I. Organizatorzy
Organizatorem  konkursu  fotograficznego  „Dolina  Soły  w  obiektywie  mieszkańców”
jest Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”, z siedzibą w Rajsku, ul. Edukacyjna 9
www: www.dolinasoly.eu      tel. 33/ 843 60 28      e-mail biuro@dolinasoly.eu 

II. Cel konkursu 
Celem konkursu jest:
- promocja piękna krajobrazu „Doliny Soły”
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
- aktywizacja mieszkańców regionu w zakresie odkrywania i poznawania bogactwa naturalnego 
własnej okolicy

III. Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kęty, Brzeszcze, Chełmek oraz Gminy 

Wiejskiej Oświęcim z wyjątkiem Członków Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” 
oraz pracowników biura LGD.

2. Uczestnik konkursu powinien nadesłać 8 zdjęć przedstawiających krajobraz obszaru LGD 
„Dolina Soły”, których jest autorem.

3. Wymagania  techniczne  dotyczące  składanych  fotografii: 
- fotografie należy nadsyłać w postaci cyfrowej na nośnikach CD wyłącznie w formacie .jpg 

            - fotografie powinny być wykonane aparatem z matrycą minimum 8 milionów pixeli
            - crop nie mniejszy niż 90% klatki 
            - przestrzeń barwna sRGB

4. Prace  konkursowe  należy  składać  w  nieprzekraczalnym  terminie  od  04.04.2011  do 
17.06.2011.  Prace  należy  składać  osobiście  lub  za  pośrednictwem  poczty  /  przesyłki 
kurierskiej  na  adres:  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Dolina  Soły”,
ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko, w godzinach 8:00 – 16:00. Prace złożone po terminie nie 
będą podlegały ocenie. W przypadku przesyłek decyduje data wpływu do biura LGD.

5. Do koperty zaadresowanej  na Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy 
włożyć płytę z nagranymi zdjęciami oznaczoną godłem uczestnika (pseudonimem) oraz 
drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem uczestnika (pseudonimem), 
która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi identyfikującymi 
autora: imię,  nazwisko,  data  urodzenia,  adres  zamieszkania,  telefon  oraz  następującą 
podpisaną klauzulę:

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania  „Dolina  Soły”  -  Organizatora  Konkursu  Fotograficznego  „Dolina  Soły
w  obiektywie  mieszkańców”, w  celach  wynikających  z  regulaminu  tego  Konkursu,  zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926  ze  zm.).  Równocześnie  poprzez  wysłanie  zdjęć  na  Konkurs  nieodpłatnie  przenoszę  na 

http://www.dolinasoly.eu/
mailto:biuro@dolinasoly.eu


Organizatora  prawo do  wykorzystania  fotografii  w  publikacjach  promocyjnych  oraz  na  stronie 
internetowej Organizatora.”

6. Osoby  niepełnoletnie  dołączają  w  zaklejonej  kopercie  pisemną  zgodę  rodziców
lub opiekunów na udział  w Konkursie.  Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują 
wraz z biorącym udział w Konkursie oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.5.

7. W Konkursie mogą brać udział  jedynie te prace,  które nie zostały nigdzie publikowane,
a autor zdjęcia posiada jedyne prawo do dysponowania zgłoszonymi zdjęciami.

8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikowania  prac  nie  spełniających 
wymienionych wyżej wymogów (m. in. zamieszkanie na terenie w/w Gmin) oraz zdjęć złej 
jakości (uniemożliwiających wykorzystanie w publikacjach).

IV. Ocena nadesłanych prac
1. Ocena nadesłanych prac odbywać się będzie w dwóch etapach.

2. W pierwszym etapie  Członkowie  Zarządu  Stowarzyszenia  LGD „Dolina  Soły”  wybiorą
5  uczestników,  których  prace  przejdą  do  drugiego  etapu  oceny.  Zdjęcia  wybranych 
uczestników  zostaną  wywołane  w  celu  umożliwienia  przeprowadzenia  drugiego  etapu 
oceny.

3. Drugi  etap  oceny  będzie  miał  charakter  głosowania.  Zdjęcia  wybrane
w pierwszym etapie oceny zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas Walnego 
Zebrania  Członków  LGD  „Dolina  Soły”,  które  odbędzie  się  28.06.2011  roku.  
Członkowie za pomocą kart  do głosowania wybiorą autora najlepszych zdjęć.  Zwycięży 
osoba, która uzyska największą ilość głosów.

4. W  przypadku  uzyskania  równej  ilości  głosów  przez  dwóch  lub  więcej  uczestników 
konkursu ostateczna decyzja o wyborze zwycięzcy konkursu będzie należała do Członków 
Zarządu Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły”.

5. Zwycięzcy  Konkursu  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  przez  Organizatora  listownie. 
Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Organizatora.

V. Nagrody 
1. Organizatorzy konkursu postanawiają przyznać następujące nagrody;

− za zajęcie I miejsca – kupon zakupowy na kwotę 1000 zł (tysiąc złotych) do zrealizowana w 
sklepie ze sprzętem fotograficznym

− za zajęcie II miejsca – kupon zakupowy na kwotę 600 zł (sześćset złotych) do zrealizowana 
w sklepie ze sprzętem fotograficznym

− za  zajęcie  III  miejsca  –  kupon  zakupowy  na  kwotę  400  zł  (czterysta  złotych)  do 
zrealizowana w sklepie ze sprzętem fotograficznym.

VI. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego wykorzystania oraz umieszczania nadesłanych na 
Konkurs  prac  (oznaczonych  imieniem  i  nazwiskiem  autora)  w  materiałach  promocyjnych 
dotyczących działalności Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły”, a także do wielokrotnej ekspozycji 
prac  nadesłanych  na  Konkurs  w  różnych  miejscach,  w  związku  z  prowadzoną  działalnością 
statutową.  Uprawnienia,  o których mowa powyżej,  przysługują Organizatorowi nieodpłatnie,  na 
podstawie  oświadczeń  złożonych  przez  autorów  zdjęć,  a  wymaganych  w  pkt.  II.5  niniejszego 
regulaminu.


