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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU  

,,POZNAJEMY STULICHY I KAL” 

§1 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów 

Konnych i Wodnych, Stulichy 18, 11-600 Węgorzewo. 

2. Konkurs na charakter otwarty. Jego uczestnikiem może być każdy bez ograniczeń 

wiekowych, zarówno amator jak i profesjonalista. Udział w konkursie ograniczony jest 

do mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie” tj. gmin: Węgorzewo, Srokowo, Budry, Pozezdrze, Miłki, Kruklanki, 

Ryn, Wydminy oraz Giżycko. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny 

Organizatora. 

3. Celem konkursu jest promowanie miejscowości Stulichy oraz Kal, walorów 

przyrodniczych tych miejscowości, a także rozwój kreatywności fotograficznej. 

4. Konkurs rozpoczyna się 20 sierpnia 2019r. i trwa do 13 września 2019r. włączenie.  

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs jest dowolna. Fotomontaż jest niedozwolony. 

6. Dopuszczony format zdjęć JPG z maksymalną jakością. 

7. Każdy z Uczestników może przesłać maksymalnie 3 fotografie.  

8. Zgłaszanie fotografii: 

a. Organizator przyjmuje fotografie wyłącznie drogą mailową pod adresem: 

beatab22@op.pl 

b. Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu) oraz wykazem fotografii zawierającym tytuł oraz krótki opis 

(załącznik nr 2 regulaminu) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

beatab22@op.pl 

c. Fotografie należy przesłać do Organizatora do 13 września 2019r. do godziny 

23.59. 

9. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez Uczestnika zgody 

na przetwarzanie jego danych osobowych w celach: organizacji działań konkursowych, 

publikacji wyników konkursu oraz zrealizowaniem czynności związanych z odebraniem 

nagrody. Administratorem danych osobowych jest Stulichańskie Stowarzyszenie 

Wspierania Sportów Konnych i Wodnych, Stulichy 18, 11-600 Węgorzewo. Dane 

zbierane są w celu przeprowadzenia działań związanych z przeprowadzeniem konkursu 

fotograficznego. 

§2 

Sposób oceny 

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową.  

2. W skład Komisji wchodzić będą dwóch członków Zarządu Stulichańskiego 

Stowarzyszenia Wspierania Sportów Konnych w Wodnych, dwóch członków Zarządu 

Stowarzyszenia KAL (partnera projektu) oraz osoba specjalizująca się w dziedzinie 

fotografii. 
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3. Komisja ocenia fotografie na podstawie następujących kryteriów: 

a. Zgodność fotografii z tematem 0-5 pkt 

b. Jakość fotografii 0-5 pkt 

c. Oryginalność 0-5 pkt 

d. Kreatywność nadesłanych prac 0-5 pkt 

 

§3 

Nagrody 

1. Nagrody przyznane zostaną dla 3 najlepszych prac. 

2. Przyznane zostaną także 7 wyróżnień. 

3. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

a. Za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa 

b. Za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa 

c. Za zajęcie III miejsca nagroda rzeczowa 

4. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną wydrukowane na wodoodpornych planszach 

i  umieszczone w miejscowościach Stulichy oraz Kal.  

5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie u mieszczona na fanpege Stulichańskiego 

Stowarzyszenia Wspierania Sportów Konnych i Wodnych oraz Stowarzyszenia KAL. 

Dodatkowo Organizator Konkursu powiadomi zwycięzców o wygranej mailowo lub 

telefonicznie w terminie 15 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 

 

§ 4 

Wykorzystywanie prac 

 

Uczestnik konkursu przez wypełnianie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: 

1. Przysługują mu wyłączone i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych fotografii 

oraz wszystkie osoby widnieje na fotografiach (jeśli takie występują) wyrażają zgodę na ich 

publiczne udostępnianie (zał. nr 3). 

2. Osoby nagrodzone w konkursie udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji przez czas 

nieokreślony w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do 

obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykorzystania albo publicznego 

odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. 

Zezwalam również na udzielanie przez Organizatora dalszych licencji na korzystanie z mojej 

pracy konkursowej.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma  

z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu e-mail.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów 

konkursu w każdym czasie.  

 


