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Konkurs 
Przyrodniczo-Fotograficzny 

„Znana czy nieznana?  
Wieś pszczyńska-turystyczna przystań.” 

 

Regulamin Konkursu: 

 

1. Organizatorem Konkursu jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”  

z siedzibą w Pszczynie przy ulicy 3 Maja 11. 

2. Tematyka konkursu to szeroko pojęta promocja walorów turystycznych obszarów wiejskich powiatu 

pszczyńskiego. 

3. Uczestnicy konkursu przesyłają zdjęcia i opisy miejsc, które ich zdaniem warte są umieszczenia  

w tworzonym przez Stowarzyszenie albumie dot. atrakcji turystycznych powiatu pszczyńskiego:  

* Zdjęcia powinny ukazać prezentowane miejsce, obiekt, znajdujący się w miejscowości wiejskiej 

powiatu pszczyńskiego (bez miasta Pszczyna).  

*  Opis powinien zawierać dokładne miejsce/adres oraz krótkie uzasadnienie dlaczego dane miejsce/ 

obiekt powinno zostać umieszczone w albumie (np.: jego walory przyrodnicze, turystyczne, interesującą 

historię, itp.).  

Przesłane zdjęcia bez opisów i podania położenia/adresu miejsca/obiektu nie będą brane pod uwagę. 

Po dokonaniu wyboru miejsc przez komisję konkursową, miejsca te zostaną sfotografowane przez 

wytypowanego- na potrzeby tworzonego albumu- fotografa, zaś zdjęcia przesłane przez uczestników 

konkursu posłużą jako pomoc/wizualizacja przy wyborze miejsc/obiektów do albumu.  

UWAGA. Wybrane zdjęcia miejsc, które komisja konkursowe wybierze do umieszczenia w albumie,  

o bardzo dobrej jakości, nadające się do obróbki graficznej, zostaną wraz z podpisem autora zdjęcia, 

zawarte w publikacji obok zdjęć profesjonalnego fotografa. 

4. Przesyłane zdjęcia powinny spełniać  określane parametry: min. 3000x4000 pikseli (300 dpi).  

Najciekawsze z przesłanych zdjęć o odpowiedniej jakości pozwolą także na przygotowanie wystawy 

zdjęć, stworzonej z materiałów nadesłanych przez uczestników konkursu. 

UWAGA: Gorszej jakości zdjęcia (poniżej wskazanych parametrów), uniemożliwiające wydruk do 

formatu A3, nie będą prezentowane podczas wystawy, jednak w dalszym ciągu będą brane pod uwagę 

jako potencjalnie możliwe do zaprezentowania w albumie. 

5. Zdjęcia i opisy należy nadsyłać  w terminie od 1.06.2012r. do 29.06.2012r. - liczy się data wpływu do 

biura Stowarzyszenia. Zdjęcie należy zapisać w formacie .jpg, opis z kolei w zapisie doc.  i w tej formie 

składać osobiście na płycie CD bądź przesyłać drogą pocztową/mailową na adres Stowarzyszenia 
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Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ul. 3 Maja 11, 43- 200 Pszczyna/ 

stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl. z dopiskiem Konkurs Przyrodniczo-Fotograficzny. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.lgdziemiapszczynska.pl  w terminie do 

dnia 31 lipca 2012 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia 

wyników. 

7. W Konkursie może brać udział każdy (zarówno amatorzy jak i profesjonaliści), za wyjątkiem członków 

Komisji Konkursowej. 

8. Do każdej fotografii Uczestniczka/Uczestnik prócz opisu miejsca/obiektu jest zobowiązany  dołączyć 

formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

9. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestniczki/Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

udostępnionych danych osobowych do celów związanych z Konkursem, jednocześnie zrzekając się praw 

autorskich i przenosząc prawo własności do przesłanych materiałów na Organizatora oraz  zobowiązują 

się nie wnosić wszelkich roszczeń w przyszłości wobec Organizatora. Tym samym oświadczają również, 

że zapoznali się z Regulaminem konkursu i akceptują go w całości. Każdy uczestnik konkursu wysyłając 

swoje zgłoszenie potwierdza, iż jest autorem  przesłanego zdjęcia i opisu lub ma możliwość jego 

użytkowania. 

10. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do 

niedopuszczenia do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestniczki/Uczestnika, zdjęć i 

opisów, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem.  

11. Ocena nadesłanych zdjęć dokonywana będzie przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora.   

12. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.  

13. Nagrodą w konkursie będzie prezentacja w albumie wybranych przez Komisję Konkursową 

miejsc/obiektów wraz z imiennym wskazaniem osób, które nadesłały zdjęcia i opis tego miejsca lub  

w razie odpowiedniej jakości przesłanych zdjęć także publikacja zdjęcia danego uczestnika w albumie 

wraz z podaniem jego autora.   

Dodatkowo zdjęcia, które spełnią kryterium jakościowe (parametry), zostaną zaprezentowane na 

wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie. Zdjęcia zostaną opatrzone imieniem i nazwiskiem 

osoby, która nadesłała materiał oraz nazwą miejsca/obiektu. 

14. Z przyczyn od Organizatora niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy wykorzystania 
nadesłanych w konkursie materiałów oraz. Organizator ma również prawo do zmiany Regulaminu 
konkursu.  
 

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na  adres e-mail: stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Dane autora zdjęcia: 

Imię i nazwisko autora zdjęcia ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….. 

 

W przypadku gdy autorem zdjęcia jest osoba niepełnoletnia, formularz powinien 

dodatkowo zawierać zgodę rodzica/ opiekuna autora zdjęcia na udział w Konkursie. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ..……………...............………............................................ 

Podpis: .................................................................................................................................. 

 

 

 

 
Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego zdjęcia i opisu. 

Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 j.t) . 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję go w całości.  

Oświadczam, że przenoszę  prawa autorskie zdjęć na Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” 

 

 

 

 

                                                                                                                           

……………………………………. 

                                                                                     Podpis  autora zdjęcia  
 


