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Re gul amin  Ko nk urs u   
 

Inspiracje fotograficzne  z obszaru Stowarzyszenia "Sieja" 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie 
„Sieja” z/s w Marianowie. 

2. Celem konkursu jest ukazanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych  
obszaru 12 gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich należących 
do Stowarzyszenia „Sieja”: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, 
Stargard Szczeciński Pyrzyce, Przelewice, Warnice Węgorzyno, Barlinek. 

3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z 13 szkół gimnazjalnych obszaru LGR. 
4. Konkurs poprzedzony jest udziałem uczestników  w 1- dniowym warsztacie plenerowym 

w którym udział wezmą uczniowie gimnazjum – 2 osoby wytypowane przez szkołę. 
5. W konkursie wezmą udział zdjęcia wykonane w ramach warsztatów organizowanych               

w okresie w okresie 6 - 14 sierpnia 2012 r. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 października 2012 r. 
7. Szkoła typuje dwóch uczniów  do udziału w konkursie. 

 
II. ZDJĘCIA 

1. Każdy z uczestników warsztatów przekazuje do udziału w konkursie 3 zdjęcia. 
2. Tematyka zdjęć – tematem przewodnim konkursu jest prezentacja walorów 

turystycznych, przyrodniczych i kulturowych  -  wyjątkowych miejsc obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia „Sieja” – 12 gmin. 

3. Technika wykonania prac jest dowolna. 
4. Prace w formacie JPG umożliwiające powielanie należy dostarczyć w formie cyfrowej               

na CD/DVD  do biura Stowarzyszenia „Sieja”, ul. Mieszka I 1 73-121 Marianowo 
5.   Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do  wyłączenia z udziału w Konkursie  

       fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub  

      wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.  

6. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na CD powyższe dane dotyczące                            

każdego zdjęcia mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia                         

w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde zdjęcie powinno być 
opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, miejscem i datą  wykonania 

Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą    
dyskwalifikowane. 

7. Każdy uczestnik konkursu wraz ze zdjęciami jest zobowiązany dostarczyć formularz 
zgłoszeniowy  do konkursu w którym należy podać  tytuł pracy, imię i nazwisko, adres 
autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, 
miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć 
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych 

przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia 

Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 

Konkursu oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora z fotografii 

nadesłanych przez Uczestników. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby 

niepełnoletniej powinien znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym. 
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9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na 
własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych 
prac. 

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 
 

 
III. HARMONOGRAM 

1. Udział uczestników konkursu w jednodniowych warsztatach  w okresie 6 - 14 sierpnia 
2012 . 

2. Nadsyłanie zdjęć do 15 września 2012 r. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu przez jury powołane przez organizatora do dnia 15 

października 2012 r. 
4. Ogłoszenie wyników dotyczących przyznania nagród oraz listy prac wybranych                      

w konkursie na stronie www.lgr-sieja.pl 
5. Poinformowanie zwycięzców mailem bądź telefonicznie. 
6. Prezentacja wszystkich nagrodzonych prac na imprezach cyklicznych w których 

uczestniczyć będzie Stowarzyszenie ,,SIEJA”. 
 

 
IV. NAGRODY 

1. Laureat GRAND PRIX  konkursu  otrzyma nagrodę rzeczową - aparat cyfrowy – o 
wartości do  1 800 zł; 

2. Laureat pierwszego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową- aparat cyfrowy                     
o wartości do 1 400 zł. 

3. Laureat drugiego miejsca w konkursie otrzyma nagrodę rzeczową aparat cyfrowy                   
o wartości do 900 zł. 

4. Laureat trzeciego miejsca w konkursie otrzyma i nagrodę rzeczową – tablet o wartości 
do 700 zł. 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia  za udział w konkursie w postaci 
pendriva 16 GB. 

6. Nagrody przekazane zostaną w siedzibie biura Stowarzyszenia ,,SIEJA”. 
7. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.lgr-sieja.pl,  

 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Stowarzyszenia „Sieja” 
2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną 
uwzględnione. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w 
celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 
r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją 
zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do 
niniejszego regulaminu. 


