Regulamin
konkursu fotograficznego
„Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”

I. Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ

PRZYSZŁOŚCI” , ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach II Festiwalu Jurajskiego współfinansowanego
z dotacji Gminy Łuków.
II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest:
 zgromadzenie dokumentacji fotograficznej

wytworów i okazów

przyrody

nieożywionej i ożywionej oraz zanikających gatunków, zmieniających się widoków
natury i krajobrazu na terenie Gminy Łuków;
 upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych wiedzy o naszym
dziedzictwie naturalnym, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a także
możliwościach jej ochrony;
 zainteresowanie zmianami

zachodzącymi w otaczającej przyrodzie, które można

obserwować na terenie swojego miejsca zamieszkania.
Gmina Łuków – to przestrzeń, w której podziwiać możemy piękno otaczającej nas przyrody.
Przyrody która kształtowała się na przestrzeni setek milionów lat. O odległej przeszłości,
dziele lądolodu, zaświadczają

polne głazy

czy wydmy,

które potocznie nazywamy

pagórkami. To wreszcie „zaimportowane” przez lądolód z odległej północy jurajskie iły ze
skamieniałościami

morskich zwierząt (amonitów i belemnitów, dla których

utworzono

rezerwat Kra jurajska. Zapewne są takie miejsca, nieznane albo mało znane, bądź okazy
gdzie

dostrzeżemy ślady minionych epok

- spróbujmy ich poszukać

i sfotografować

(udokumentować).
Żyjąc tu na co dzień nie zawsze dostrzegamy jak odchodzi w przeszłość zmieniający
się wiejski krajobraz. Ileż to hektarów ziemi zmieniało i zmienia swój charakter. Spójrzmy

na pola, uprawy, łąki czy doliny rzek. A może w zaciszu starych zabudowań albo przy polnej
miedzy kończy swój żywot dzika jabłoń albo grusza.
I wreszcie bogactwo łukowskich lasów z rezerwatem Jata. Prawdziwy raj dla
miłośników przyrody. I szumiące o przeszłości drzewa, które przetrwały wiele ludzkich
pokoleń. Ale i one kiedyś ustąpią miejsca. Bo takie są prawa natury. Utrwalmy w obiektywie
te miejsca.

III. Uczestnicy konkursu:
1. W konkursie mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie.
2. Dla niepełnoletnich uczestników konkursu wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego, uwidoczniona podpisem złożonym na karcie zgłoszenia.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich
rodzin.
IV. Zasady konkursu:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
3. Zdjęcia muszą być zgodne z celem konkursu i wykonane na terenie (w granicach
administracyjnych) Gminy Łuków.
4. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
5. Jeden uczestnik konkursu może przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia.
6. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te zdjęcia, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane ani nagrodzone.
7. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPG, rozdzielczość
zdjęcia min. 300 dpi, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB (min 1 MB).
8. Zgłoszone do konkursu zdjęcia należy opisać w sposób następujący:
a) tytuł zdjęcia nawiązujący do jego treści,

b) opis zdjęcia,
c) miejsce wykonania zdjęcia,
d) data wykonania zdjęcia (miesiąc, rok),
e) ewentualnie inne istotne informacje np. opis miejsca wykonania zdjęcia, opis
sfotografowanego obiektu, itp..
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości
pliku, przekazane po terminie lub w inny sposób naruszające niniejszy regulamin.
10. Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu jest przesłanie w e-mailu wraz ze zdjęciami
wypełnionego formularza zgłoszeniowego - załącznik nr 1 do Regulaminu.
11. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.
V. Miejsce i termin nadsyłania prac i ich ocena:
1.

Zdjęcia konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać w
elektronicznej

formie

na adres e-mail: poczta@lgdrazem.pl w temacie: Konkurs

fotograficzny Gmina Łuków dzieje przyrody w obiektywie albo dostarczyć na płycie
CD/DVD (jpg) osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU
LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków,
w terminie do 5 września 2017 r.
2. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
Komisja konkursowa nagrodzi 3 prace. Może też przyznać wyróżnienia.
3. Wyniki

konkursu

ogłoszone

będą

na

stronie

internetowej

organizatora

www.lgdrazem.pl i Gminy Łuków www.lukow.ug.gov.pl w terminie do 12 września
2017 r.. Laureaci konkursu powiadomieni będą również telefonicznie lub e-mailem.
VI. Nagrody:
1. Nagrody w niniejszym konkursie to sprzęt elektroniczny i sportowo-turystyczny.
Wyróżnione prace nagrodzone będą upominkami i zestawami gadżetowymi.
2. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 17 września 2017 r. w Klimkach
podczas II Festiwalu jurajskiego.

VII. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
2. Uczestnik konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z praw
autorskich prac złożonych w niniejszym konkursie na wszystkich możliwych polach
eksploatacji.

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego
„Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”
organizowanego przez
Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

1. Nazwisko:

……………….……………………………….……….………….

2. Imię (imiona):

……………….……………………………….……….………….

3. Data urodzenia:

……………

4. Adres zamieszkania:

………………………………………………………………

5. Telefon kontaktowy:

…………..……………………

6. Adres e-mail:

…………..……………………

Oświadczenia
1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin konkursu fotograficznego
„Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie” organizowanego przez Lokalną Grupę
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.
2. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a dostarczone prace
wykonałem/łam osobiście i nie naruszają praw autorskich innych osób.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyłącznie w/w
konkursu fotograficznego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
4. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego
wizerunku podczas wręczania nagród.

……..……………………….………………………………
data, czytelny podpis
Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) osoby niepełnoletniej na udział w konkursie
fotograficznym*:
Wyrażamy
zgodę
na
uczestnictwo
naszej/szego
córki/syna
…………………………………………................................................................................
w konkursie fotograficznym „Gmina Łuków – dzieje przyrody w obiektywie”
Zapoznaliśmy się z regulaminem i akceptujemy go.
……..……………………….………………………………
data, czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)
* dotyczy uczestników konkursu, którzy nie ukończyli 18 lat

