Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pt: „UNIA EUROPEJSKA – KAŻDY KORZYSTA NIE KAŻDY WIE”

I. PRZEPISY OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin.

2.

Celem konkursu jest zainteresowanie dotacjami pozyskanymi przez beneficjentów w perspektywie
2014-2020 na obszarze LGD Partnerstwo 5 Gmin.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1.

2.
3.

4.

5.

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszaru Lokalnej Grupy Działania. Motywem
przewodnim będą fotografie pokazujące miejsca, obiekty, zabytki itp. nowopowstałe lub odnowione
z wykorzystaniem dotacji udzielonych przez LGD Partnerstwo 5 Gmin.
Wykaz miejsc, obiektów, zabytków itp. o których mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
Prace konkursowe powinny mieć formę odbitek, wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od około
18x24 cm do około 21x30 cm i formę elektroniczną na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD).
Minimalny wymiar 1920x1280 i 1 MB, format JPEG lub TIFF.
Autor może dostarczyć max. 3 zdjęcia. Na odwrocie każdej fotografii należy zamieścić imię i nazwisko
autora, datę wykonania zdjęcia oraz krótki opis miejsca które przedstawia zdjęcie. Zdjęcia muszą
odzwierciedlać aktualny wygląd miejsc i obiektów.
Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Zdjęcia mogą być zarówno czarno-białe jak i kolorowe.
Dozwolone jest edytowanie zdjęć, mające na celu wydobycie jego znaczenia (np. kadrowanie, kontrast,
nasycenie barw). Zabroniony jest fotomontaż.

III. PRZEPISY DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW
1.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec z terenu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo
5 Gmin. (Mieszkańcy Gmin Ropczyce, Sędziszów Młp., Iwierzyce, Czarna, Dębica)

2.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie które nie były publikowane i nagradzane
w innych konkursach. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3.

Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody
rodziców / opiekunów prawnych. Stosowne oświadczenie należy złożyć wraz z formularzem
zgłoszenia.

4.

Na potrzeby konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora.

5.

Uczestnicy konkursu oświadczają że są autorami nadesłanych fotografii i posiadają do nich
nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich.

6.

Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904
z późniejszymi zmianami).
Uczestnicy konkursu przekazują na własność Organizatora nadesłane zdjęcia i upoważniają go do
nieodpłatnego i nieograniczonego ich wykorzystania.

7.
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8.

Uczestnicy konkursu oświadczają że uzyskali zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach,
na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie określonym w niniejszym
regulaminie.
IV. MIEJSCE I TERMIN NADSYŁANIA PRAC

1.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, która stanowi zał. nr 2 do niniejszego regulaminu oraz
oświadczeniem należy dostarczyć osobiście lub pocztą w terminie do 4 listopada 2022 r. (decyduje
data wpływu do biura LGD) na adres: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin, ul. Rynek 1, 39-100
Ropczyce. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Konkurs fotograficzny LGD”.

V. KOMISJA KONKURSOWA
1.

2.

3.

Przygotowaniem, organizacją, przebiegiem i wszelkimi pracami związanymi z konkursem kieruje
Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa LGD. Decyzje komisji są ostateczne. Komisja Konkursowa
zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w konkursie zgłoszenia które nie spełnia wymagań
określonych w regulaminie.
Komisja oceniać będzie:
a) zgodność tematu pracy z tematyką konkursową
b) wartość artystyczną i techniczną wykonania zdjęć
c) kreatywność pracy
Komisja konkursowa z pośród nadesłanych prac wybierze 3 najlepsze oraz 2 wyróżnione. Autorzy
najlepszych prac zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu.
Dla najlepszych uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody:
a) 1 miejsce – bon o wartości 2500,00 zł
b) 2 miejsce – bon o wartości 1500,00 zł.
c) 3 miejsce – bon o wartości 1000,00 zł.
d) 2 wyróżnienia – bony o wartości 500,00 zł.
Bony do zrealizowania w jednej z sieci popularnych sklepów z elektroniką.
VI. NADZÓR

1.
2.
3.

Nad przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Prezes Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezes LGD Partnerstwo 5 Gmin.
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad konkursu w każdym momencie
jego trwania bez konieczności podawania przyczyn.
Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

