REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. Odkrywamy piękno LGD „Brynica to nie granica”
§1
Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu fotograficznego
pt. Odkrywamy piękno „Brynica to nie granica”.
2. Organizatorem konkursu jest GRUPA PROFESJA sp. z o o. Oddział Chorzów ul. Katowicka 115/ 119,
41-500 Chorzów oraz Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” Pyrzowice, ul. Centralna 5, 42-625
Ożarowice
3. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Brynica to nie granica” tj. gminy:
Mierzęcice, Ożarowice, Bobrowniki, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki oraz Psary.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura Grupy Profesja oraz Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”.
5.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
§2
Cele konkursu
1.Konkurs ma na celu:
 ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury,
ciekawych miejsc, a także ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin: Mierzęcice, Ożarowice,
Bobrowniki, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki oraz Psary,
 upowszechnienie i popularyzacji fotografii, promowanie talentów, rozwijanie inwencji twórczej i
kreatywności, zachęcenie mieszkańców do odkrywania piękna w najbliższej okolicy,
 aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.
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§ 3.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich, pełnoletnich mieszkańców z obszaru
działania Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” tj. gmin Mierzęcice, Ożarowice,
Bobrowniki, Siewierz, Świerklaniec, Woźniki oraz Psary, którzy spełniają kryteria:
 zapoznały się i zaakceptowały regulamin konkursu (dostępny na stronie organizatorów:
www.facebook.com/slaska.perspektywa oraz www.lgd-brynica.pl
 nadesłały prace zgodne z wymaganiami oraz w wyznaczonym terminie,
 wykonały prace zgodne z tematem konkursu.
§ 4.
Forma zdjęć konkursowych
1. Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie w ramach konkursu.
2. Fotografie powinny być wykonane na terenie miejscowości wiejskich obszaru Lokalnej Grupy
Działania „Brynica to nie granica”,
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie.
4. Fotografie powinny być wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową, kolorowe lub czarnobiałe.
5. Nadesłane fotografie powinny mieć formy:
 Wersja cyfrowa – zdjęcie w formacie JPG o wymiarach minimum 1200x1600 pikseli
 Wersja „papierowa” – zdjęcie wywołane na papierze fotograficznym min. 15cmx12cm,
maksymalnie 20cmx30cm
 Zdjęcia nie mogą zawierać na sobie znaczków, podpisów, cyfr, dat.
 Prace należy opisać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, tytuł zdjęcia, telefon, e-mail
6. Fotografie można dostarczyć:
 Drogą mailowa: perspektywy@grupaprofesja.com
 Drogą tradycyjną: Grupa Profesja, ul. Katowicka 115/119, Chorzów
7. Konkurs rozpoczyna się 11.01.2019.
8. Zdjęcia należy przesyłać do dnia 24.02.2019 do godziny 15:00 (liczy się data wpłynięcia pracy),
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.02.2019r do godziny 16:00.
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10. Fotografie nadesłane po terminie, o którym mowa w § 4.7 nie będą brane pod uwagę w konkursie,
liczy się data wpływu do biura organizatora.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu pocztowego.
12. Organizator zdyskwalifikuje prace, które naruszają czyjeś dobra lub zawierają obraźliwe akcenty.
§ 5.
Zasady i tryb przeprowadzania konkursu
1. Nadzór na przebiegiem konkursu sprawuje komisja konkursowa składająca się z pracowników
Grupy Profesja oraz Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”,
2. Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę następujące elementy:
 Zgodność pracy z tematem konkursu,
 Oryginalność przedstawienia tematu,
 Estetyka wykonania.
3. Komisja konkursowa dokona oceny prac poprzez przyznanie każdego z członków, punktów
stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 10 dla każdej zakwalifikowanej do oceny pracy w
każdym kryterium wymienionym w § 5.2., gdzie 10 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.
4. Z przebiegu konkursu i oceny prac Komisja konkursowa sporządzi protokół.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatorów. Dodatkowo zwycięzcy
zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o wygranej i
terminie rozdania nagród.
§ 6.
Nagrody
1. Komisja dokona wyboru zwycięskiej pracy.
2. Komisja ma możliwość przyznania wyróżnień.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz prawo do nieprzyznania
wszystkich nagród.
4. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
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5. Nagrodą w konkursie są gadżety Grupy Profesja oraz „niespodzianka” przygotowana przez LGD
„Brynica to nie granica”.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, terminów trwania i terminu rozstrzygnięcia
konkursu.
2. Osoby podające nieprawidłowe informacje zostaną wykluczone z konkursu.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych
osobowych na potrzeby konkursu.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym
celu powinni skontaktować się z organizatorem, który jest administratorem danych osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
5. Organizator uzyskuje prawo do ekspozycji nadesłanych prac.
6. Uczestnicy zrzekają się praw autorskich do nadesłanych zdjęć.
7. Nagrodzone zdjęcia mogą być rozpowszechniane w publikacjach wydawanych przez Organizatora
oraz na stronach internetowych organizatorów.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
RODO.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
10. Wszelkich informacji udziela:
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Tel: 575 888 964, 577 888 627

tel. 32 380 23 28

perspektywy@grupaprofesja.com

lgd@lgd-brynica.pl

www.facebook.pl/slaska.perspektywa
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