Regulamin Konkursu Fotograficznego
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki konkursu fotograficznego pt.
„Pradolina Łeby w obiektywie”, zwanego dalej konkursem.
§2
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” z siedzibą przy ul. Pomorskiej 67 84-250
Gniewino, NIP 5882339469, REGON 220926320, zarejestrowane w Sądzie
Rejonowym Gdańsk Północ, Wydział VIII Gospodarczy, Numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym: 0000340214 zwanym dalej organizatorem.
§3
Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach wydarzeń
promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub
działalnością LGR.
PRZEDMIOT I TEMATYKA KONKURSU
§4
Tematem konkursu jest uchwycenie na zdjęciu w różnych porach roku
piękna krajobrazu, kultury, tradycji, historii i przyrody obszaru LGR
„Pradolina Łeby”.
§5
Prace fotograficzne powinny przedstawiać miejsca z terenu 9 gmin
wchodzących w skład LGR „Pradolina Łeby”.
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UCZESTNICY KONKURSU
§6
Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 15 roku życia.

CEL KONKURSU
§7
Celem konkursu jest promocja walorów krajobrazowych i kulturowych
LGR „Pradolina Łeby”.

WARUNKI UCZESTNICTWA
§8
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora
zdjęć oraz wypełnionego formularza osobowego wraz z oświadczeniem
zamieszczonym na stronie www.pradolinaleby.pl, które stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
§9
1. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:
a) Zdjęcia w liczbie maksymalnie 4 sztuk, w formacie nie mniejszym niż
15x20 cm na papierze fotograficznym,
b) Na odwrocie każdego ze zdjęć powinien znaleźć się opis miejsca,
które dane zdjęcie przedstawia,
c) Kopie zdjęć na nośniku CD/DVD w oryginalnej rozdzielczości, nie
mniejsze niż 3 MP (dłuższy bok powinien mieć min. 2500 pikseli).
d) Wypełniony formularz osobowy wraz z oświadczeniem o zapoznaniu
się przez uczestnika z regulaminem i akceptacją jego warunków oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartą.
2. Osoby niepełnoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności
prawnych powinny dołączyć do formularza pisemną zgodę prawnych
opiekunów.
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§10
Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście do siedziby Biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” (ul. Pomorska 67,
84-250 Gniewino) w zamkniętej kopercie do dnia 30.06.2013 r. (w
przypadku drogi pocztowej - liczy się data wpływu do biura). Kopertę
należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz zatytułować Konkurs
Fotograficzny „Piękno Pradoliny Łeby”.
WARUNKI TECHNICZNE
§11
1. Konkurs będzie trwał w terminie od dnia 08.05.2013 r. do dnia
30.06.2013 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w
punkcie 1.
3. Data 30.06.2013 r. jest datą kończącą przyjmowanie formularzy
zgłoszeniowych.
4. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną ogłoszone 10 dni po
zakończeniu naboru formularzy zgłoszeniowych na stronie
Stowarzyszenia.
§12
Osoba zgłaszająca zdjęcie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie, w tym zgodę osób trzecich, które mogą pojawić się na zdjęciach
na ich publiczne udostępnianie i ponosi pełną odpowiedzialność w tym
zakresie i w stosunku do tych osób.
§13
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną
terytorialnie licencję na publiczne udostępnianie fotografii przez
organizatora konkursu na potrzeby promocji i realizacji konkursu oraz
innych promocyjnych działań LGR „Pradolina Łeby”, w tym:
a) nieodpłatne, wielokrotne publikowanie fotografii
umieszczeniem przy nich danych osobowych uczestnika,
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b) promowanie ich w materiałach promocyjnych związanych z
konkursem i innymi działaniami promocyjnymi LGR „PŁ”,
c) publikację dostarczonych zdjęć na stronie internetowej Lokalnej
Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”: www.pradolinaleby.pl,
d) wykorzystanie ich w celach marketingowych i promocyjnych
organizatora, w tym w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie i
wprowadzanie do obrotu na materiałach promocyjnych i
reklamowych, prezentację w mediach, wprowadzanie do pamięci
komputerowej i multimedialnej na terenie Polski i za granicą.
§14
W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Biura „Pradoliny Łeby”, ich
rodziny oraz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
REGUŁY PROWADZENIA KONKURSU
§16
1. Spośród zdjęć zgłoszonych do konkursu 3 osobowa komisja wybierze
9 zdjęć, które zajmą odpowiednio pierwsze, drugie, trzecie miejsce
oraz 6 wyróżnień.
2. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowe
www.pradolinaleby.pl.
§17
W skład Komisji wchodzić będą Zastępca Kierownika Biura, Asystentka
Kierownika oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia.

OCENA ZDJĘĆ
§18
Zdjęcia będą oceniane pod względem, jakości wykonania oraz zgodności z
tematyką konkursu.
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NAGRODY
§19
Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnień przewidziane są nagrody
rzeczowe.
§20
Uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich zdjęć odbędzie się w
siedzibie Biura LGR Pradoliny Łeby w Gniewinie w ciągu 30 dni po
ogłoszeniu wyników konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21
Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z
niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
§22
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby” (ul. Pomorska 67, 84-250 Gniewino) oraz
na stronie www.pradolinaleby.pl .Szczegółowe informacje o konkursie
można uzyskać pod numerem telefonu, 58/ 736-11-25 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@pradolinaleby.pl .
§23
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w
regulaminie oraz zakończenia konkursu bez wyboru którejkolwiek z prac.
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