
 
 

 

 Regulamin konkursu fotograficznego „LGD w obiektywie - 

piękno ziemi dobrzyńskiej” 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu jest „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region Północ”. 

2. Zasady określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 08 lipca 2019 do 15 sierpnia 2019 r. 

4. Konkurs prowadzony jest na terenie działalności Stowarzyszenia – powiatu rypińskiego. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

6. Zadanie realizowane w ramach Planu Komunikacji, współfinansowane jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

§ 2. 

Cele  i tematyka konkursu 
1. Celem Konkursu jest: 

 upowszechnienie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi dobrzyńskiej wśród dzieci i 

młodzieży,  promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),  pobudzenia 

zainteresowania obszarem objętym LSR,  promowanie wypoczynku na łonie natury,  

aktywizacja lokalnej społeczności. 

2. Konkurs przeprowadzony będzie w następujących kategoriach:  

a) kategoria I – Krajobraz  

b) kategoria II – Zabytki  

c) kategoria III – Zwierzęta 

d) kategoria IV - Rośliny 

 

obrazujących urokliwe miejsca/przyrodę znajdujące się na terenie obszaru gmin: Brzuze, 

Rypin, Wąpielsk, Rogowo, Skrwilno, miasta Rypin. 

§3. 

Uczestnictwo w Konkursie 



1. Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy gmin wchodzących w skład 

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”, bez 

ograniczeń wiekowych. 

2. Nadesłanie pracy konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją 

warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego 

postanowień.  

3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które 

wcześniej nie były nagradzane. 

 

4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celach marketingowych oraz statystycznych przez Organizatora. 

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich lub usunięcia. 

Organizator zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych uczestnika 

żadnym podmiotom trzecim. Każdy Uczestnik wraz z pracą konkursową nadsyła kartę 

zgłoszenia (formularz nr 1).  

5. W przypadku niepełnoletnich Uczestników konkursu wymaga się dodatkowo zgody 

rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. 

6. W ramach przystąpienia do konkursu Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi 

bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z pracy konkursowej w celach 

promocyjnych, do wykorzystania w publikacjach i kampanii medialnej.  

 

7. Prace fotograficzne nie mogą być poddane obróbce cyfrowej np. w programie 

Photoshop. 

 

8. Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia spośród wybranych 

dowolnie  kategorii konkursowych. 

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie. 

 

10.  Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 08 lipca do 15 sierpnia 2019 r. do 

godz. 15.00  przesłać fotografie w wersji elektronicznej,  na nośniku elektronicznym,  

przesyłką kurierską/pocztową, bądź dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia na 

adres: 

 „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

Rypin, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 87-500  Rypin 

Adres mailowy: dobrzyniacy@wp.pl z dopiskiem Konkurs Fotograficzny. 

mailto:dobrzyniacy@wp.pl


11. Do koperty zaadresowanej na wyżej wskazany adres/wiadomości mailowej należy 

dołączyć podpisany własnoręcznie formularz zgłoszeniowy. O terminie złożenia prac na 

Konkurs decydować będzie data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia w Rypinie. 

§4. 

Ocena prac konkursowych 

 
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019r. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji 

Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie 

nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie 

rozkodowany i zostanie ujawnione nazwisko autora zwycięskiej pracy. 

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 

wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. O decyzji Komisji, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą 

listowną. 

7. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu zostanie opublikowana na stronie: 

www.elgd.pl oraz Fb nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019 r. 

§5. 

Nagrody 

 
1. Komisja Konkursowa przyzna po trzy nagrody rzeczowe  w poszczególnych kategoriach 

konkursowych w postaci sprzętu elektronicznego/sportowego/turystycznego/muzycznego. 

§6. 

Warunki ogólne 
 

1.  Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście. 

 

2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). 

 

 

 

 

http://www.elgd.pl/

