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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„LGD Szlak Tatarski w obiektywie” 

 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „LGD Szlak Tatarski w obiektywie” (zwanego 

dalej Konkursem) jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski  z siedzibą 

przy ul. Grodzieńskiej 1, 16-100 Sokółka (zwane dalej Organizatorem). 

§ 2. Cele Konkursu 

1. Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD poprzez pobudzenie ich kreatywności i rozwijanie 

inwencji twórczej. Promowanie nowych talentów w fotografii.  

2. Promocja obszaru LGD w tym: środowiska naturalnego, krajobrazów, zasobów historyczno-

kulturowych, gospodarki, rolnictwa, kultury i oświaty poprzez gromadzenie 

i popularyzację fotografii. 

§ 3. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych odwiedzających lub zamieszkujących 

obszar Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski obejmujący gminy: Kuźnica, Krynki, Sidra, 

Sokółka, Szudziałowo, zajmujących się amatorsko fotografią. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu (pracownicy biura, Zarząd 

i Rada LGD Szlak Tatarski) i  członkowie ich rodzin, członkowie Komisji Konkursowej 

i członkowie ich rodzin. 

3. Konkurs trwa od 15 kwietnia do 15 lipca 2014 r. 

4. Konkurs podzielony jest na następujące kategorie tematyczne: 

 architektura, 

 krajobraz i przyroda, 

 ludzie, 

 inne (gospodarka, rolnictwo, przemysł, kultura, oświata itd.) 

5. Regulamin konkursu i wszelkie informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na 

stronie www.szlaktatarski.org.pl. 

6. Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy biura LGD pod numerem 85 711 50 

50 lub drogą elektroniczną pod adresem: szlaktatarski@gmail.com 

7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. 

8. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

 

 

http://www.szlaktatarski.org.pl/
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§ 4. Warunki uczestnictwa 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz 

przekazanie fotografii konkursowych wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym 

(Załącznik Nr 1 do Regulaminu).  

2. W przypadku fotografii, na których znajdują się postacie należy dołączyć Zgodę na 

wykorzystanie wizerunku (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).  

3. Dokumentację Konkursową należy dostarczyć osobiście do biura LGD Szlak Tatarski lub za 

pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data wpływu) na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 

ul. Grodzieńska 1, 16-1010 Sokółka 

w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2014 r. 

4. Dostarczenie prac konkursowych przez Uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem 

woli uczestnictwa w Konkursie. 

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora. 

6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica 

lub opiekuna prawnego (zgoda rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w treści 

Formularza Zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu). 

7. Każdy Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że: 

 zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu, 

 dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są prawdziwe, 

 dostarczone prace wykonał osobiście i posiada do nich pełnię praw autorskich, 

osobistych i majątkowych, 

 udziela Organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z fotografii konkursowych w celu ich publikacji bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora. 

§ 5. Fotografia konkursowa 

1. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie do 5 fotografii w każdej kategorii. 

2. Uczestnik Konkursu dostarcza: 

 fotografie wywołane na błyszczącym papierze fotograficznym w formacie 20x30cm, 

opatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz oznaczeniem 

fotografii (tytuł lub nazwa pliku), 

 fotografie w formie plików cyfrowych o rozdzielczości nie mniejszej niż 

3602x2398 pix. Nośnik elektroniczny powinien być oznaczony w sposób 

umożliwiający identyfikację Uczestnika. 

 opis Fotografii (Załącznik Nr 3 do Regulaminu) w formie elektronicznej lub 

papierowej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografie: 

 z uwidocznioną datą, podpisem autora lub innymi znakami graficznymi, 

 przekazane tylko w jednej z wymaganych form, 
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 wykonane w technice fotomontażu, retuszowane lub poddane innym działaniom 

powodującym zmianę oryginalnego zdjęcia, 

 sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów 

nieodpowiednie do publicznej prezentacji i rozpowszechniania, 

 do których nie zostanie dołączony Opis Prac oraz pozostałe wymagane Załączniki 

określone w niniejszym Regulaminie, 

 wykonane poza obszarem LGD Szlak Tatarski, 

 zgłoszone po terminie. 

4. Decyzja Organizatora o wykluczeniu fotografii jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

5. Fotografie zgłoszone do udziału w Konkursie nie będą zwracane. 

6. Uczestnicy mogą zgłaszać fotografie wcześniej niewykorzystywane i niepublikowane przez 

inne podmioty, a także fotografie nie zgłaszane do podobnych konkursów. 

§ 6. Przebieg Konkursu i nagrody 

1. Prace wraz z kompletnymi zgłoszeniami należy przekazywać w terminie od 15 kwietnia 

do 15 lipca 2014 r. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2014 r.  

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 

07 sierpnia 2014 r. 

4. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach do dnia 07 sierpnia 2014 r. 

5.  Prezentacja prac w formie wystawy oraz wręczenie nagród nastąpi podczas XVII Letniej 

Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich. 

6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd LGD. 

7. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

8. Organizator przeznacza na nagrody w postaci bonów towarowych kwotę 1.000,00 zł dla 

każdej kategorii, łącznie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych): 

 I miejsce   500,00 zł 

 II miejsce    300,00 zł 

 III miejce  200,00 z 

9. Decyzją Komisji Konkursowej mogą zostać przyznane wyróżnienia.  

10. Komisja Konkursowa ma możliwość innego podziału nagród w zależności od jakości prac 

i ich poziomu artystycznego. 

11. Nagrody rzeczowe w Konkursie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

§ 7. Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane 

ze zgłaszanymi fotografiami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków 

uczestnictwa w Konkursie. 
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2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez nagrodzonych 

Uczestników Konkursu, w przypadku gdy wynika to z przyczyn niezależnych 

od Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika Konkursu. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu. 

2. Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na stronie internetowej 

Organizatora. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu w przypadku 

zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby fotografii 

spełniających wymogi formalne. 

4. Niniejszy Regulamin ogłoszony zostaje dnia 01.04.2014 r. 

 

 

 

 


