
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PARTNERSTWO ZALEWU ZEGRZYŃSKIEGO" 

 

Celem konkursu jest promowanie terenu objętego działaniem LGD "Partnerstwo Zalewu 

Zegrzyńskiego", zachęcenie mieszkańców i sympatyków tego obszaru do aktywnego 

wypoczynku z aparatem fotograficznym, do poznawania i ukazania ciekawych ujęć w 

kategoriach człowiek i jego pasja oraz ekologia i sport przez pryzmat obiektywu.  

 

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

 Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, 

 Organizatorze – należy rozumieć Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu 

Zegrzyńskiego" z siedzibą w 05-119 Legionowo, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 

 Uczestniku – należy przez to rozumieć autora zdjęć, które zostaną zgłoszone do 

Konkursu 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia Konkursu i  obowiązuje do czasu jego zakończenia.  

2. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na Konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

poniżej jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej 

Konkursu.  

3. Konkurs jest otwarty dla mieszkańców oraz turystów z obszaru Związku Stowarzyszeń 

"Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" 

4. Konkurs trwa od 20 stycznia do 16 marca 2015 r. 

 

§2 

Zasady 

1. Temat – w konkursie będą przyjmowane i oceniane prace w dwóch kategoriach: 

a) człowiek i jego pasja  

b) ekologia i sport 

2. Zdjęcia muszą pochodzić z obszaru objętego działaniem Organizatora, tj. gminy: 

Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (należące do powiatu legionowskiego), 

Dąbrówka, Radzymin (należące do powiatu wołomińskiego), Somianka (należąca do 

powiatu wyszkowskiego). 

3. Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów.  

4. Uczestnictwo osób nieletnich wymaga odpowiedniej zgody od swych opiekunów 

prawnych w załączonym oświadczeniu, znajdującym się na Formularzu 

zgłoszeniowym.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

6. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu fotografie wykonane samodzielnie, do 

których posiadają wszelkie prawa autorskie, również do elementów składowych 

ewentualnego fotomontażu 

7. Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione.  

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez 

siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób 

trzecich. 

§3 

Zgłoszenia 

1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone fotografie kolorowe lub czarno-białe, utrwalone 

w postaci cyfrowej w formacie JPEG. Zalecany rozmiar to 8 Mpx w rozdzielczości 300 



dpi. Dopuszcza się prace mniejsze z zaznaczeniem, że rozmiar nie może być niższy niż 

5 Mpx w rozdzielczości 300 dpi (np. 2816x2112 to 5,95 Mpx). 

2. Do każdej kategorii Uczestnik może nadesłać max. 20 zdjęć.  

3. Fotografie nie mogą pochodzić z innych konkursów, być publikowane oraz 

nagradzane w innych konkursach.  

4. Zdjęcia powinny być opisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika, tytułem oraz 

dokładną nazwą sfotografowanego obiektu np.: ADAM_NOWAK_Czlowiek_w 

_Gorze.jpg 

5. Fotografie ze znakami czy cyframi (np. daty) będą dyskwalifikowane. 

6. Dopuszcza się obróbkę komputerową zdjęć.  

7. Zdjęcia można zgłaszać jedną z poniższych form:  

 

a) w postaci załączników do wiadomości, przesłać pocztą elektroniczną na adres:  

konkurs@partnerstwozalewu.org.pl 

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny LGD oraz nazwa kategorii, np. Konkurs fotograficzny 

LGD człowiek i jego pasja. 

Dodatkowo, najpóźniej w ostatnim dniu terminu przyjmowania prac, należy złożyć 

osobiście lub dosłać pocztą na adresy podane niżej podpisane formularze 

zgłoszeniowe. Formularze dostarczone pocztą po terminie, zdyskwalifikują zgłoszenie.  

 

b) zdjęcia zapisane na nośniku elektronicznym, wraz z podpisanym formularzem 

zgłoszeniowym, złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub nadesłać pocztą na 

adres: 

Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" 

ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 

05-119 Legionowo 

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny LGD 

 

8. Do zdjęć należy dołączyć zbiorczy formularz zgłoszeniowy oraz, w razie korzystania z 

wizerunku innych osób niż autor zdjęcia, zgodę wskazaną w §8. Formularz ten stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

9. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez 

uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z 

wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do 

wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.  

10. W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, które nie brały udziału w żadnym 

konkursie i nie były nigdzie wcześniej publikowane. 

11. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona jury Konkursu powołane przez 

Organizatora.  

12. Przesłane prace nie będą zwracane. 

 

§4 

Harmonogram konkursu 

1. Ogłoszenie Konkursu – 20 stycznia 2015 r. 

2. Nadsyłanie prac do 16 marca 2015 r. 

3. Ocena jury do 31 marca 2015 r. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2015 roku na stronie internetowej 

www.partnerstwozalewu.org.pl 

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie nie później niż do dnia 6 kwietnia 2015 roku, wraz z informacją o miejscu i 

czasie rozdania nagród. 



§5 

Rozstrzygniecie konkursu 

1. Oceny zdjęć zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów Konkursu dokonuje jury 

powołane przez Organizatora. 

2. W skład jury wchodzą wskazani przez Organizatora przedstawiciele Organizatora. 

3. Jury liczy od 3 do 7 osób.  

4. Jury dokona wyboru Laureatów zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami, biorąc 

pod uwagę w szczególności: 

 adekwatność przekazu zdjęcia w danej kategorii, 

 walory artystyczne zdjęcia, 

 pomysł na zdjęcie. 

5. Z prac jury sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących 

udział w posiedzeniu członków jury. 

6. Decyzje jury odnośnie wyboru Laureatów są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

 

§6 

Nagrody 

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy wraz z limitem środków finansowych.  

2. W konkursie zostanie przyznanych sześć nagród (po trzy w każdej kategorii) o łącznej 

wartości 3 100,00 zł: 

a. za zajęcie I miejsca w  wysokości 750,00 zł; 

b. za zajęcie II miejsca w  wysokości 500,00 zł; 

c. za zajęcie III miejsca w  wysokości 300,00 zł; 

3. W terminie 14 dni od daty przyznania limitu środków na zakup nagród rzeczowych 

osoby zobowiązane są do poinformowania pracownika LGD, jakiego zakupu chcą 

dokonać, wraz z podaniem dokładnych parametrów. Nagroda zostanie zakupiona 

przez nagrodzoną osobę lub LGD, w terminie 30 dni od daty uzgodnienia zakupu 

z biurem LGD. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku 

niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na Konkurs.  

5. Organizator zastrzega prawo przyznania nagród równorzędnych. 

6. Nagrodzonym nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za 

przyznaną nagrodę rzeczową. Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione 

na osoby trzecie.  

7. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za 

zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych na 

stronach internetowych zawierającej listę zwycięzców oraz w lokalnej prasie.  

8. Osoby, które otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości powyżej 760 zł są 

zobowiązane zapłacić Organizatorowi podatek w wysokości 10% wartości wygranej 

nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie 

później niż dniu jej odebrania. 

 

§7 

Publikowanie zdjęć 

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne 

wykorzystywanie do niekomercyjnej działalności statutowej Organizatora. Organizator 

zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, 

umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej 

formie podając dane autora (imię i nazwisko).  

 

 



§8 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały 

wykonane osobiście przez Uczestnika.  

2. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania fotografii naruszających 

prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w 

sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej, niespełniających kryterium tematycznego oraz niespełniających 

wyżej wymienionych wymogów.  

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi na czas 

nieokreślony prawa do nieodpłatnego wykorzystania fotografii w następujących 

formach: utrwalania zdjęć, zwielokrotniania określoną techniką, modyfikacji i obróbki 

graficznej, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputerowej, 

nadania za pomocą wizji przez stację naziemną oraz za pomocą satelity, 

rozpowszechniania w postaci drukowanej w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 

nakładzie, rozpowszechniania za pomocą sieci internetowej i innych nośników 

elektronicznych – publikacji ich na oficjalnej witrynie internetowej oraz w innych 

formach utrwaleń, a także innych działań promocyjnych Związku Stowarzyszeń 

"Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego". Z chwilą nadesłania zdjęć i podpisanego 

Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa 

autorskie na polach ekspozycji wskazanych w zdaniu poprzednim.  

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że zdjęcia 

zgłoszone do Konkursu są jego autorstwa a nadesłane fotografie nie zostały 

zgłoszone do innych konkursów i publikacji. 

8. Autor zdjęcia jest zobowiązany uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku 

ewentualnych osób widniejących na zdjęciu. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, 

prawa do wykorzystania wizerunku tych osób przechodzą nieodpłatnie na 

Organizatora. 

9. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.  

10. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.  

12. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. 

Uczestnicy, których fotografie zostaną wykorzystane do działań promocyjnych 

Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego", wyrażają zgodę na 

opublikowanie imienia i nazwiska autora fotografii w opisie. Uczestnicy potwierdzają 

swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora oświadczenia zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego regulaminu.  

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 

www.partnerstwozalewu.org.pl 

14. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz 

warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy 

wyłącznie do Organizatora. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 


