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R E G U L A M I N   

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ UCHWYCI Ć CHWIL Ę - POCZTÓWKA Z LGD” 

 

 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady Konkursu Fotograficznego „ Uchwycić chwilę- pocztówka 

z LGD”, zadania realizowanego w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 

2013. 

2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza 

i leśnym szlakiem” z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 18 A, 21- 100 Lubartów. 

 

II.  Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

- ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, a także dziedzictwa kulturowego- 

zabytkowych zespołów urbanistycznych, architektury, sztuki profesjonalnej i ludowej,  na 

obszarach gmin: Lubartów, Firlej, Kock, Ostrówek, Niedźwiada, Serniki i Kamionka, 

- upowszechnienie i popularyzacja fotografii, 

- rozwijanie zainteresowań historią, przyrodą najbliższego otoczenia, a przez to umacnianie 

tożsamości i poczucia więzi z obszarem. 

 

 

III.  Przedmiot konkursu 

Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, przyroda, wytwory kultury, tradycji i sztuki, zabytki 

oraz urokliwe miejsca znajdujące się na terenie gmin tworzących obszar Lokalnej Strategii 

Rozwoju LGD, czyli gmin: Lubartów, Firlej, Kock, Ostrówek, Niedźwiada, Serniki i Kamionka. 
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IV.  Warunki uczestnictwa 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gmin Lubartów, Firlej, Kock, Ostrówek, 

Niedźwiada, Serniki i Kamionka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju ( LSR), w tym: 

- uczniowie szkół podstawowych, 

- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

- studenci i inne osoby zamieszkujące obszar LSR. 

2. Udział osób niepełnoletnich może odbyć się wyłącznie po dostarczeniu do siedziby LGD 

pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Autorami prac konkursowych mogą być jedynie pojedyncze osoby. 

 

V. Forma i miejsce przesyłania lub dostarczania zdjęć 

1. Każdy uczestnik może nadesłać lub złożyć po 1 zdjęciu z każdej kategorii ( czyli jeden 

uczestnik może maksymalnie  zgłosić do Konkursu 2 zdjęcia) : 

- Kategoria A - Przyroda 

- Kategoria B - Dziedzictwo kulturowe. 

2. Format zdjęcia nie może być mniejszy niż 10 x 15 cm,  

3. Dodatkowo zdjęcia należy dostarczyć na nośniku CD lub DVD, muszą one być zapisane w 

formacie JPG, o wymiarach rozdzielczości min. 1200 x 1600 pikseli. 

4. Zdjęcia mogą zostać dostarczone osobiście lub nadesłane pocztą na nośniku CD lub DVD na 

adres siedziby biura Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, ul. Lubelska 

18 A, 21- 100 Lubartów, z dopiskiem na kopercie „ Konkurs”. 

5. Każde zdjęcie powinno być opisane według następującego wzoru:  

- imię i nazwisko autora,  

- wiek, 

- adres i telefon kontaktowy, 

- miejsce wykonania zdjęcia ( w tym nazwa gminy), 

- krótki opis zdjęcia ( co/kogo przedstawia). 
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VI.  Czas trwania konkursu 

Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 14 maja 2012 roku do 31 października 2012 ( data 

stempla). 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12 listopada 2012 roku, przy czym organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany tego terminu. 

 

VII.  Wybór laureatów i nagrody 

1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu.  

2. W jury nie mogą zasiadać osoby związane z uczestnikami konkursu. Członkowie jury nie mogą 

pozostawać z uczestnikami Konkursu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i/lub 

podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 14 listopada 2012 r., przy czym organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany tego terminu. Za zajecie trzech pierwszych miejsc jury przyzna nagrody. 

4. Po zakończeniu konkursu, zostanie wydany album fotograficzny, w którym znajdą sie 

najciekawsze prace. 

 

VIII.  Postanowienia dodatkowe 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem , iż fotografie 

złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na zdjęciach 

wizerunku ludzi uzyskano zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku. 

2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie 

autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania fotografii w wydawnictwach 

i publikacjach Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

Organizator uzyskuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych na Konkurs prac, 

m.in.: na stronie internetowej www.lgdlubartow.org.pl, w materiałach promocyjnych, 

utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każda techniką oraz publiczne udostępnianie fotografii. 

 

Wioletta Wierzbicka 

Prezes Zarządu LGD 


