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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

ŻUŁAWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

PT. „ŻUŁAWSKIE ZABYTKI – PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA” 

 

I.  ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Żuławska Lokalna Grupa Działania z siedzibą 

przy Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 

 

II. CELE KONKURSU 

 

Celem konkursu fotograficznego jest: 

a) zwrócenie uwagi na piękno, wartość historyczną oraz unikatowość żuławskich 

zabytków 

b) rozwój turystyki, 

c) zainteresowanie mieszkańców obszarem Żuławskiej LGD  

d) aktywizacja mieszkańców 

 

III. ZASADY KONKURSU 

 

1.Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 

a) Młodzież w wieku 13-18 lat 

b) Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia  

2.  Prace fotograficzne powinny prezentować unikatowe zabytki historyczne z terenu objętego 

zasięgiem działania Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania. 

3. Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia wcześniej niewykorzystywane  

i nierozpowszechniane przez inne podmioty oraz zdjęcia, które nie były wcześniej nagrodzone 

lub wyróżnione.  

4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie objętym zasięgiem działania 

Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, które:  

a) ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) ukończyły 13 rok życia za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Żuławskiej LGD, członkowie Komisji 

Konkursowej i ich bliska rodzina. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.   

7. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez: 

a) dostarczenie zdjęć do biura Organizatora w wersji elektronicznej (płyta CD lub 

DVD) wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz 

oświadczeniem (załącznik nr 2 do Regulaminu). W przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych. 

b) płyta powinna być podpisana nazwiskiem autora wraz ze wskazaniem daty  

i miejsca wykonania zdjęć; 

c) pliki cyfrowe powinny być zapisane jako JPG lub TIFF z minimalną kompresją; 
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d)  rozmiar zdjęcia w pliku powinien być możliwie duży, minimum 3000 px na 

dłuższym boku o rozdzielczości minimum 300 dpi; 

e)  plik podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. 

Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.  

8. Technika wykonania prac jest dowolna. Nie zezwala się na retusz fotografii ani użycie 

fotomontażu. 

9. Organizator zastrzega sobie, że nie będzie zwracał uczestnikom konkursu przekazanych płyt. 

10. 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 

należy przedstawić pisemną zgodę na rozpowszechnianie go. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

 

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

dnia 25.06.2016 r. do dnia 31.08.2016 r.  

2.  Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: 

 

Żuławska Lokalna Grupa Działania  

Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański 

z dopiskiem konkurs fotograficzny „Żuławskie Zabytki – piękno, przemijanie, nadzieja” 

 

3. O terminie dostarczenia przesyłki decyduje data wpływu do Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie, że nie będzie dokonywał oceny prac, które zostaną zgłoszone po terminie. 

4. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2016 r. 

6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7.Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Żuławskiej LGD 

(www.zulawskalgd.pl)  

8.  Odbiór nagród nastąpi we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie. Szczegółowe 

informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator zamieści na swojej stronie 

internetowej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w punktach 1 oraz 5. 

 

V. NAGRODY 

 

1. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców w każdej kategorii konkursowej. 

2. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Komisja Konkursowa może 

przyznawać wyróżnienia. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok.1500,- zł. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odejścia od konieczności wyłonienia zwycięzców 

konkursu w przypadku, gdy jakość zgłoszonych do konkursu zdjęć, bądź ich tematyka nie 

będzie spełniała minimalnych założeń ustalonych przez Komisję Konkursową. Decyzję  

o takim rozwiązaniu podejmuje Komisja Konkursowa. 
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VI. WYKORZYSTYWANIE ZDJĘĆ PRZEZ ORGANIZATORA 

1.Uczestnik konkursu obowiązkowo oświadcza, że: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie 

fotografii oraz wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 

opublikowanie; 

b) wyraża zgodę na zamieszczenie fotografii na stronie internetowej Organizatora; 

c) 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 i innymi 

działaniami promocyjnymi w publikacjach Organizatora oraz na jego stronie internetowej,  

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 dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach 

komputerowych, Internecie i TV; 

d) zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie 

fotografii, a w przypadku pokrycia przez Organizatora roszczeń osób trzecich z tytułu 

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

ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

2. Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Biura Żuławskiej LGD 

telefonicznie (55 272 04 06), mailowo biuro@zulawskalgd.pl lub bezpośrednio w siedzibie. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych 

niniejszym Regulaminem. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego pt „Żuławskie Zabytki – piękno, przemijanie, 

nadzieja” 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie fotograficznym  

pt. „Żuławskie Zabytki – piękno, przemijanie, nadzieja” 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko Uczestnika konkursu 
 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania Uczestnika konkursu oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres 

zamieszkania 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy/e-mail 

L.P Nazwa pliku Charakterystyka nadesłanego zdjęcia (w szczególności, 

co przedstawia, kiedy i gdzie została zrobiona) 

1 
  

2 
  

3 
  

 

………………………………………………… 
Miejscowość, data i czytelny podpis autora 

 

Zgoda rodzica (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej na udział w konkursie 

fotograficznym: 

Wyrażamy zgodę na uczestnictwo mojej/mojego córki/syna 

………………………………………….... 

w konkursie fotograficznym pt.„ Żuławskie Zabytki – piękno, przemijanie, nadzieja”.  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję.   
    

                                                                                                                                                                                            

……..……………………….………………………………………… 

     Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego pn. „Żuławskie Zabytki – piękno, 

przemijanie, nadzieja”                                                                                 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

p.t. „ŻUŁAWSKIE ZABYTKI – PIĘKNO, PRZEMIJANIE, NADZIEJA” 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin Konkursu fotograficznego 

„Żuławskie Zabytki – piękno, przemijanie, nadzieja” organizowanego przez Żuławską 

Lokalną Grupę Działania. 

2. Oświadczam, że zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe, a dostarczone prace 

wykonałem/łam osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób, 

3. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

fotografii oraz wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich 

opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. 

4. Wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć/zdjęcia na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu oraz na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem 

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

miejscowości zamieszkania i wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem  

i innymi działaniami promocyjnymi w wydawnictwach Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych 

Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą 

techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 

audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a 

także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i TV. 

5. Zwalniam Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie 

fotografii, a w przypadku pokrycia przez Organizatora  jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z 

tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa  

w pkt. 2 oraz 3 ureguluję wszystkie związane z tym faktem koszty.  

6. Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami )                                                  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

„Żuławskie Zabytki – piękno, przemijanie, nadzieja” Żuławską Lokalną Grupę Działania w 

celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

                                                           

                                                             ………………………………………………… 
                                                                              Miejscowość, data i czytelny podpis autora     

                                                             

…………………………………………………………………………. 
Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) w przypadku                                                                                    

osoby niepełnoletniej 
 


