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Konkurs fotograficzny „LGD w obiektywie – tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  

w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013 

  

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

„LGD w obiektywie – tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorami konkursu fotograficznego „LGD w obiektywie – tajemnice przydrożnych figurek 

i kapliczek” są: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń, 

Biuro Projektu Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń; 

Fundacja Lokalna Grupa Działania „Wieczno” ul. Mickiewicza 12, 87-200 Wąbrzeźno; 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4,  

87-610 Dobrzyń nad Wisłą; 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ Wąpielsk, 87-337 

Wąpielsk, 

realizujący w partnerstwie projekt pn. „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie 

było” w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy” 

2. Celem konkursu jest ukazanie piękna obszaru LGD - Organizatorów konkursu i Partnerów 

projektu, współpracy ”Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było”. 

3. Przedmiot fotografii – figurki i kapliczki znajdujące się na obszarze działania: Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Fundacji Lokalna Grupa Działania „Wieczno”, 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ. 

4.Ocenie podlegać będzie poprawność techniczna wykonanych zdjęć, wizja artystyczna oraz 

kreatywność otrzymanych prac. 

5. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani 

wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane 

przez inne podmioty. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych: 

- Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” www.dolinadrwecy.org.pl; 

- Fundacja LGD „Wieczno” www.lgd.wieczno.pl; 

- Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl; 

- Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ www.elgd.pl. 

http://www.dolinadrwecy.org.pl/
http://www.lgd.wieczno.pl/
http://www.lgddobrzyn.pl/
http://www.elgd.pl/
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Szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu Stowarzyszenia LGD 

„Dolina Drwęcy” – koordynatora projektu 

współpracy: 56/6820353, a także w siedzibach biur LGD organizatorów. 

 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie fotografowie – amatorzy, osoby zameldowane na 

obszarze należącym do: 

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”; 

- Fundacji Lokalna Grupa Działania „Wieczno”; 

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe; 

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ. 

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Biur LGD, członkowie Zarządów, Rad, 

Komisji Rewizyjnych Stowarzyszeń oraz członkowie ich najbliższych rodzin. 

3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie dwie fotografie w wersji 

papierowej oraz elektronicznej wraz z opisem zdjęcia. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej 

technice ( kolorowa, czarno-biała, sepia). 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana 

jest zgoda rodziców/ opiekunów. 

5. Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie 

złożone w konkursie zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na zdjęciach wizerunku 

ludzi uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go. 

6.Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz ich opisów. Jednocześnie przenosi te prawa na rzecz 

organizatorów konkursu.    

7.Prace fotograficzne nie mogą być poddane obróbce cyfrowej np. w programie Photoshop. 

8.Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG o wymiarach rozdzielczości min. 1200 x1600 pikseli 

i złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty na nośniku CD lub DVD wraz z wypełnionym 

formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, na adres LGD 

koordynatora projektu współpracy: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

Biuro Projektu, ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs 

fotograficzny „LGD w obiektywie – tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek”. 

9. Zgłoszenia nie zawierające kompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie będą 

rozpatrywane. 

10. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie 11.07.2013 – 31.10.2013 r. 

11. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po terminie określonym w pkt. 10, nie będą 

rozpatrywane. 

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.11.2013 r. 
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III. Nagrody 

1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 

- za zajęcie I miejsca – aparat fotograficzny; 

- za zajęcie II miejsca – aparat fotograficzny; 

- za zajęcie III miejsca – aparat fotograficzny; 

- 9 wyróżnień – karty pamięci SDHC. 

2. Dodatkowa nagroda dla wszystkich laureatów konkursu (za zajęcie I, II i III miejsca oraz 

wyróżnionych) Organizatorzy przewidują publikację nagrodzonych fotografii  

w specjalnie wydanym kalendarzu na rok 2014 (zadanie realizowane w ramach projektu współpracy 

„Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było”). 

3. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Nagrodzone fotografie będą zaprezentowane podczas konferencji integracyjno-kulturalno-

promocyjnej, na której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. 

5. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronach 

internetowych LGD Organizatorów konkursu. Dodatkowo autorzy nagrodzonych i wyróżnionych 

fotografii o terminie i miejscu wręczenia nagród poinformowani zostaną telefonicznie. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu jak również 

zamiany terminu ogłoszenia jego wyników. 

2.Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia 

się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby zdjęć spełniających wymogi 

formalne. 

3. Osoby, które nie spełnia któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. 

4. W przypadku osób niepełnoletnich, należy podać telefon kontaktowy 

rodzica/opiekuna prawnego. 

 


