REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„LAS WOKÓŁ NAS”
I. Organizator:
1. Urząd Gminy Osieczna
II.
1.
2.
3.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do amatorów.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy w terenu Gminy Osieczna.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców bądź prawnych
opiekunów dziecka na udział w konkursie fotograficznym (wzór oświadczenia załącznik do regulaminu - formularz zgłoszeniowy)
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
5. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.
III. Cel konkursu:
1. Promowanie walorów przyrodniczych terenów gminy Osieczna.
2. Rozbudzenie mieszkańców z terenu gminy Osieczna zainteresowania przyrodą,
kulturą, historią i tradycją własnego regionu.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz ukazania umiejętności spostrzegania w
ciekawy sposób walorów jakimi dysponuje nasza gmina.
IV. Zasady udziału w konkursie:
1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie prac fotograficznych.
2. Fotografie powinny posiadać jednego autora.
3. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu:
(tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane
kontaktowe (adres, telefon kontaktowy, e-mail)). Wymagane jest także dostarczenie
prac w formie elektronicznej oraz przesłanie na wskazany adres:
konkurs.fotograficzny@gminaosieczna.eu lub inny nośnik np. CD.
4. Przesłane prace nie będą zwracane.
5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 3 prace.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Gminy Osieczna
www.gminaosieczna.eu
V.
1.
2.
3.

Zasady szczegółowe:
Przedmiotem konkursu są prace wykonane na terenie gminy Osieczna.
Technika wykonania fotografii jest dowolna.
Fotografie przesłane drogą elektroniczną należy przesłać w formie pliku JPG , jedno
zdjęcie nie powinno przekraczać rozmiaru 3MB.
4. Jeżeli na fotografii znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na
fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
niespełniających kryteriów tematycznych.
6. Organizator nie odsyła nadesłanych prac autorom.

VI. Terminarz:
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć w terminie do
dnia 11 września 2017 roku na adres:
Gmina Osieczna
ul. Plac 1000-lecia 1
83-242 Osieczna
lub pocztą elektroniczną na adres: konkurs.fotograficzny@gminaosieczna.eu
z dopiskiem: („LAS WOKÓŁ NAS”)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 września 2017 roku podczas imprezy
„Święto Grzyba u Lasaków”
VII. Ogłoszenie wyników:
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 16.09.2017r.
podczas wystawy, na której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. Wystawa
odbędzie się w świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy Osieczna.
3. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie poinformowani o dokładnej godzinie
wręczenia nagród.
VIII. Nagrody:
1. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. Przewidziane są
następujące nagrody:
I nagroda
II nagroda
III nagroda
2. Autorzy prac dodatkowo wyróżnionych przez jury również otrzymają nagrody w formie
upominków.

IX. Postanowienie końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póź. zm.).
2. Dane uczestników będą chronione zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.
Informacje o konkursie można uzyskać:
Urząd Gminy Osieczna
ul. Plac 1000-lecia 1
83-242 Osieczna
tel. (58) 588 14 68

