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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

 „Nowa Galicja w obiektywie” 
 

organizowanego przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1.1.Organizatorem konkursu fotograficznego „Nowa Galicja w obiektywie” (zwanego dalej 

Konkursem) jest Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja z siedzibą przy 

ul. Szkolna 7, 38-212 Kołaczyce, zwane dalej Organizatorem konkursu. 

1.2.Celem konkursu jest : 

 ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – 

kulturowych 

 rozwój turystyki 

 zainteresowanie obszarem LGD Nowa Galicja obejmującym gminy Dębowiec, Jasło, 

Kołaczyce, Osiek Jasielski, Tarnowiec 

 aktywizacja mieszkańców. 

1.3. Do konkursu  uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia wcześniej niewykorzystywane oraz 

nierozpowszechniane przez inne podmioty jak również zdjęcia, które nie były wcześniej 

nagrodzone  lub wyróżnione.  

1.4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Nowa 

Galicja pod adresem www.nowagalicja.itl.pl. 

1.5. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD 

Nowa Galicja telefonicznie – 510 180 236, 515 205 894, drogą elektroniczną pod adresem: 

lgdnowagalicja@op.pl lub bezpośrednio w siedzibie. 

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych  

niniejszym Regulaminem. 
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§ 2 

Uczestnicy konkursu 

 

2.1.W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. 

2.2. Zdjęcia muszą być wykonane na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia pn. Lokalna 

Grupa Działania Nowa Galicja, tj. gmin Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski, 

Tarnowiec. 

2.3.W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Organizatora, pracownicy Biura oraz ich 

najbliższa rodzina. 

2.4.Uczestnik konkursu obowiązkowo dostarcza zdjęcia wraz ze zgłoszeniem konkursowym 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu),w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda 

rodziców/opiekunów (przedstawicieli ustawowych) oraz oświadczenie (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu). 

 

§ 3 

Postanowienia dotyczące prac 

 

3.1.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu do 5 zdjęć, które wykona w dowolnej 

technice. 

3.2.Uczestnik konkursu przekazuje zdjęcia w formacie JPG w wymiarach rozdzielczości min. 

3000 x 2000 pikseli na nośniku CD lub DVD oraz w wersji papierowej (papier fotograficzny).  

3.3.Uczestnik konkursu wysyła lub przekazuje do siedziby Organizatora płytę (opisaną 

imieniem i nazwiskiem autora) oraz zdjęcia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs 

Fotograficzny”. Każda praca powinna zostać opatrzona na odwrocie numerem fotografii, 

tytułem, datą i miejscem wykonania oraz podpisem autora/opiekuna (przedstawiciela 

ustawowego). Do materiałów Uczestnik dołącza charakterystykę zdjęć (obowiązkowo 

wypełniony Załącznik nr 1). 
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 3.4.Uczestnicy konkursu zgłaszają prace, które przedstawiają krajobraz (nie będą oceniane 

prace przedstawiające pojedyncze elementy przyrody np. ptaki, kwiaty itp.), zabytki oraz 

ciekawe miejsca obszaru funkcjonowania LGD Nowa Galicja. 

3.5.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć wypełnione oświadczenie o zgodzie na 

wykorzystanie nadesłanych zdjęć do publikacji  przez Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa 

Działania Nowa Galicja- załącznik nr 2. 

3.6. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu  

i postanowień regulaminu oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, że fotografie złożone na 

konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na zdjęciach wizerunku ludzi 

uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go. 

§ 4 

Terminarz 

 

4.1. Prace z kompletnymi zgłoszeniami oraz oświadczeniami należy przekazywać w terminie: 

od 23.07.2012 r. do 14.12.2012 r. 

4.2. Organizator zastrzega sobie, że nie będzie dokonywał oceny prac, które zostaną 

zgłoszone po terminie. 

4.3. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora 

4.4.Członkowie jury dokonują oceny prac podczas 1 lub 2 spotkań. 

4.5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2012 r. 

4.6. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 5 

Nagrody 

 

5.1. Organizator przewiduje nagrody odpowiednio: 

- za zajęcie I miejsca: aparat fotograficzny o wartości do 1000 zł 

- za zajęcie II miejsca: aparat fotograficzny o wartości do 700 zł 

- za zajęcie III miejsca: aparat fotograficzny o wartości do 500 zł 
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Nagrody, których wartość przekracza kwotę 760 złotych zostaną wydane zwycięzcy jedynie 

po uprzednim przekazaniu na konto Organizatora kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 

zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od wartości danej nagrody rzeczowej,  

w wysokości 10%  wartości tej nagrody. Należna kwota powinna zostać wpłacona na konto 

lub w kasie Organizatora w terminie 14 dni licząc od daty wyłonienia zwycięzcy o czym 

powiadomiony zostanie pocztą. Nagroda zostanie wydana zwycięzcy niezwłocznie po 

zaksięgowaniu przekazanej kwoty na koncie Organizatora. 

5.2.Nagrody rzeczowe w konkursie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności  

i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

5.3. Odbiór nagród nastąpi we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie. 

5.4. Autorzy wyróżnionych prac poinformowani zostaną telefonicznie o wynikach konkursu. 

 

§ 6 

Wykorzystywanie zdjęć przez Organizatora 

 

6.1.Uczestnik konkursu obowiązkowo oświadcza, że : 

6.1.1.Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie 

fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 

opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. 

6.1.2.Wyraża zgodę na zamieszczenie fotografii na stronie www.nowagalicja.itl.pl 

6.1.3. Wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii ( z prawem 

sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, 

miejsca zamieszkania i wieku w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w 

publikacjach Organizatora oraz na stronie internetowej www.nowagalicja.itl.pl, a także na 

ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w 

szczególności na utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii każdą techniką, na jakichkolwiek 

nośnikach, bez ograniczeń co do ilości  i wielkości nakładu, a także rozpowszechniania 

fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich w 
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miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, 

Internecie i TV. 

6.1.4. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez 

siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmiot roszczeń osób trzecich z tytułu 

niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1.1 

ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


