REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Odkryjmy piękno Ziemi Zamojskiej”
organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Zamojska

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Odkryjmy piękno Ziemi Zamojskiej” jest
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska z siedzibą w Kornelówce
41, 22-424 Sitno.
2. Celem konkursu jest ukazanie różnorodności i piękna przyrody, krajobrazu, folkloru oraz
architektury na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia
Zamojska tj. gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów-Osada, Nielisz, Skierbieszów,
Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.
3. Przedmiotem fotografii mogą być: krajobrazy, zabytki, architektura oraz ciekawe i nie
odkryte jeszcze przez mieszkańców i turystów miejsca znajdujące się na obszarze
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska. Ocenie podlegać będzie poprawność
techniczna wykonanych zdjęć, wizja artystyczna oraz kreatywność prac.
4. 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.
II. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy obszaru objętego działaniem
Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska (gminy: Miączyn, Łabunie, Sitno, KomarówOsada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub
przedstawicieli ustawowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu), nadesłaną wraz z
formularzem zgłoszeniowym.
4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Biura LGD, członkowie Zarządu,
Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
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5. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie dwie fotografie w wersji
elektronicznej wraz z opisem zdjęcia: nazwa miejsca/obiektu, miejscowość w jakiej się
znajduje, nazwa gminy, historia, istniejące legendy lub ciekawe opowieści dotyczące
miejsca przedstawionego na zdjęciu i zgłoszonego do konkursu.
6. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice. Nadesłane na konkurs prace mogą
być zdjęciem z pojedynczej ekspozycji, kolażem złożonym z wielu zdjęć oraz w
dowolnej kolorystyce (kolorowa, czarno-biała, sepia).
7. Ocenie konkursowej podlegał będzie także opis zdjęcia nawiązujący do lokalnych
walorów przyrodniczych, historii i interesujących opowieści, legend.
8. 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. Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich
publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości
w działaniach promujących LGD „Ziemia Zamojska”.
9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG o wymiarach rozdzielczości min. 1920
x1080 pikseli i złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@lgdziemiazamojska.pl, wpisując w temacie wiadomości KONKURS
FOTOGRAFICZNY lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na nośniku CD lub DVD
wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do
niniejszego regulaminu, na adres biura Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Ziemia Zamojska, Kornelówka 41, 22-424 Sitno w zamkniętej kopercie z
dopiskiem Konkurs fotograficzny.
10. Zdjęcia muszą być opisane w formularzu zgłoszeniowym w następujący sposób: imię i
nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, tytuł pracy, opis
zgłoszonego miejsca: historia, obszar położenia, ciekawostki, legendy związane z
podanym miejscem.
11. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki literowe lub cyfrowe (np.
imię i nazwisko autora lub data wykonania) będą dyskwalifikowane.
12. Zgłoszenia nie zawierające kompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie
będą rozpatrywane.
13. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie 15.05.2020 – 15.06.2020 r. – decyduje data
wpływu do biura LGD. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po tym terminie nie
będą rozpatrywane.
14. Oceny prac dokona 3-osobowe jury konkursu powołane przez Organizatora.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.06.2020 r.
16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie www oraz na Facebooku Organizatora.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi do 30.06.2020 r.
III. Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
A) I kategoria: uczestnicy do 18 r. życia.
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B) II kategoria: uczestnicy powyżej 18 r. życia.
2. Spośród nadesłanych prac jury przyzna po jednym miejscu pierwszym oraz maksymalnie
3 wyróżnienia w każdej kategorii.
3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Decyzja w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Nagrodzone fotografie będą prezentowane na stronie www oraz Facebooku Organizatora.
6. O miejscu i terminie wręczenia nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie
oraz drogą e-mailową na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
IV. Postanowienia końcowe
1. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że
przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a
także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. Jeśli na fotografii
konkursowej znajduje się czyjś wizerunek uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że
osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną
publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec
Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z
roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw autorskich do fotografii, praw do
wizerunku lub wszelkich innych praw(ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi
zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. nr 24 z późn. zm.)
2. Autor zdjęcia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10.05.2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby konkursu, bezpłatne publikacje i przejęcie do
archiwum Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska zdjęć oraz prezentowania ich na
wystawach i na dowolnych polach eksploatacji w postaci drukowanej lub elektronicznej
w celach promocji konkursu i obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia i nazwiska w
materiałach promocyjnych związanych z konkursem.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i jego
postanowień.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu jak
również zamiany terminu ogłoszenia jego wyników w wyniku zaistnienia
nieprzewidzianych wcześniej okoliczności.
6. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku
zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby zdjęć
spełniających wymogi formalne.
7. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.
8. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej
Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska www.lgdziemiazamojska.pl.
9. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 84 307 22 07
lub adresem e-mail: biuro@lgdziemiazamojska.pl.
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