REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
“Wiosna w Zakolu”
Założenia ogólne
I. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu pod tytułem „WIOSNA W ZAKOLU” (zwanego dalej
Konkursem), którego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
z siedzibą w Kijewie Królewskim ( ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie) - zwany
dalej Organizatorem Konkursu.
II. Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gmin LGD Zakole
Dolnej Wisły tj. Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka, Dąbrowa Chełmińska.
III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
- od 7 do 12 lat
- od 13 do 16 lat
2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie „kompletu konkursowego” tj.
- kompletnej karty zgłoszenia (wraz ze wszystkimi oświadczeniami i zgodami)
-pracy konkursowej – wysłanej na adres mailowy opiekuna konkursu
p.lada@zakolewisly.pl do dnia 17.06.2020 do godz. 15.00
4. Karty zgłoszeń należy dostarczyć w terminie do 17.06.2020 do godz. 15.00 do Biura
Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo
Królewskie lub do koordynatorów gminnych :
Gmina Dąbrowa Chełmińska: Barbara Piórkowska - 52 381 60 05
Gmina Kijewo Królewskie: Krzysztof Nowacki – 56 676 44 36
Gmina Unisław: Agnieszka Góral- 505 189 145
Gmina Zławieś Wielka: Justyna Przybyszewska - 691 923 530
IV. Przedmiot i cel konkursu
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie za pomocą zdjęcia piękna krajobrazów wiosny
na terenie LGD Zakole Dolnej Wisły. Celem konkursu jest zainteresowanie młodego
pokolenia dziedzictwem kulturalno – przyrodniczym obszaru Zakola Dolnej Wisły,

pobudzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania oraz promocja obszaru LSR i
działalności LGD.
V. Ocena
1. Każde zdjęcie zostanie ocenione przez czteroosobowe Jury powołane przez Zarząd Lokalnej
Grupy Działania “Zakole Dolnej Wisły”.
2. Jury dokona oceny zdjęć biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny (1-5 pkt.):
- oryginalność ujęcia,
- atrakcyjność kompozycji kadru,
- walory artystyczne
- nawiązanie do tematyki konkursu,
- techniczna jakość zdjęcia.
3. Trzem uczestnikom konkursu (z każdej kategorii wiekowej), których zdjęcia zdobędą
największą ilość punktów, zostaną wręczone nagrody rzeczowe.
I miejsce – Smartwatch
II miejsce – Smartband
III miejsce – Głośnik mobilny
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej fotografii otrzyma jednakową liczbę punktów,
o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje przewodniczący Jury Konkursu.
5. Jury Konkursu może przyznać wyróżnienia innym niż nagrodzonym fotografiom.
6. Organizator przewidział w ramach konkursu wyróżnienie Internautów. Wszystkie prace
złożone w konkursie zamieszczone zostaną na profilu Lokalnej Grupy Działania „Zakole
Dolnej Wisły”

na portalu Facebook.com https://www.facebook.com/Lokalna-Grupa-

Dzia%C5%82ania-Zakole-Dolnej-Wis%C5%82y-149748798371172/ i tam będą walczyły
o głosy Internautów . Autor zdjęcia z największą liczbą reakcji LIKE, SUPER i WOW otrzyma
nagrodę niespodziankę przygotowaną przez organizatora. Głosowanie przez portal
Facebook potrwa od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r. do godziny 12.00.
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.zakolewisly.pl oraz
profilu na FB organizatora po przeprowadzonej ocenie oraz głosowaniu internautów ( do
29.06.2020).
8. Decyzja Jury jest ostateczna.

VI. Inne postanowienia
1. Wysłanie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o wszystkich uczestnikach konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu.
Wszelkie zmiany dokonane przez organizatora będą publikowane na stronie
www.zakolewisly.pl
4. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz ich opisów.
Jednocześnie przenosi te prawa na Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
5. We wszelkich sprawach nieobjętych regulaminem decydujące jest rozstrzygnięcie Zarząd
Stowarzyszenia.
6. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Biurem LGD “Zakole
Dolnej Wisły”
Osoba do kontaktu: Patrycja Łada
ul. Chełmińska 7b
86 – 253 Kijewo Królewskie
tel/fax 056 676 44 36
e-mail: p.lada@zakolewisly.pl

UWAGA!!!
w przypadku, gdy do udziału w konkursie zgłosi się mniej niż 4
osoby w ramach danej kategorii wiekowej organizator ma
prawo do odwołania konkursu.

