REGULAMIN
„Konkursu Fotograficznego Krajobraz wsi”

§1
Cel konkursu
Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania
„Gryflandia”, w szczególności przez pobudzenie ich kreatywności oraz działalności artystycznej,
jak również skierowanie uwagi uczestników konkursu na walory przyrodnicze obszaru.
§2
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” z siedzibą przy Nowy Świat
6, 72-300 Gryfice, zwana dalej „Organizatorem".
2. Dla celów organizacyjnych i informacyjnych nazwa konkursu brzmi: Konkurs fotograficzny
Lato na wsi, zwany dalej Konkursem.
§3
Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy
Działania „Gryflandia” tj. wszystkich gmin Powiatu Gryfickiego.
2. Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest posiadanie miejsca zamieszkania w Powiecie
Gryfickim.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osób niepełnoletnich jest wyrażona na piśmie zgoda ich
przedstawiciela ustawowego.
§4
Zasady Konkursu
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie takie fotografie, które nie były uprzednio nigdzie
publikowane, nagradzane, jak również nie są już zgłoszone do innego konkursu.
2. Fotografie powinny prezentować walory wsi i wiejskiego życia na terenie Powiatu Gryfickiego.
3. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką, jednakże nie mogą być zrobione wcześniej niż z
początkiem bieżącego, tj. 2018 roku.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu 3 fotografie w formatach JPG, GIF, TIFF przy czym
maksymalny rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 10 MB.
5. Zdjęcia można dostarczyć Organizatorowi na płytach CD osobiście albo wysłać na adres e-mail:
dyrektor@lgdgryflandia.pl wpisując w tytule: „konkurs fotograficzny".
6. Każda osoba chętna do wzięcia udziału w Konkursie, zobowiązana jest wskazać swoje imię i
nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.
7. Fotografie należy dostarczyć Organizatorowi, w sposób przewidziany w ust. 5, w terminie od
10.08.2018 do 13.08.2018 r. do godz. 12.00.
8. Organizator zachowuje prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości
technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku, przekazane po
terminie, jak również w sposób rażący odbiegające od tematu konkursu.
9. Zdjęcie nie może posiadać cech pozwalających przypisać je do autora.

10.
Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie oświadcza, że
przedłożone zdjęcia wykonał osobiście i przysługują mu do niego pełne prawa autorskie, jak
również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich, a
ponadto, że posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykorzystanie.
11.
Każdy uczestnik ponosi odrębną wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych
oraz praw autorskich osób trzecich.
12.
Z chwilą zgłoszenia do konkursu uczestnik nieodpłatnie przenosi na Lokalną Grupę
Działania „Gryflandia” wszelkie prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
utrwalania, zwielokrotniania, wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a także publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym publikowania w
sieci Internet,
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych,
dokonywania skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
modyfikowania całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty,
dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,
łączenia z innymi utworami.
13.
Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 10. maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26. kwietnia 2016 r.
(Dz. U. UE. L. 2016.119.1).
§5
Komisja konkursowa
1. Przewodniczący Lokalnej Grupy Działania powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest:
a. wstępna kwalifikacja prac konkursowych,
b. ocena nadesłanych prac,
c. przyznanie nagród.
2. Niezwłocznie po podjęciu decyzji, o których mowa w ust. 1, Organizator zawiadomi wszystkich
wyłonionych uczestników o terminie i miejscu wręczenia nagród.
§6
Nagrody
1. Nagrodami za wyróżnione fotografie są nagrody rzeczowe.
2. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna, jednakże może ulec zmianie w sytuacji poważnego
naruszenia przez nagrodzonego uczestnika niniejszego regulaminu, w szczególności § 4 ust. 10.
3. Nagrody nie podlegają wymianie, ani zamianie na kwotę pieniężną.
§7
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz
odwołania konkursu na każdym jego etapie.
2. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie podana na stronie internetowej
www.lgdgryflandia.pl
3. Osobą uprawnioną ze strony Organizatora do udzielania wszelkich informacji nt. Konkursu jest
Dyrektor LDG Gryflandia Beata Hryszel.

