REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNO-ARTYSTYCZNEGO
§1
Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Zagórz. Komunikaty oraz informacje o Konkursie
publikowane będą na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora oraz
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu.
2. Konkurs jest realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 dla
zadania pn. „Natura bez granic –zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach
Dobromyl (Ukraina) i Zagórz (Polska)” (Nature without borders – maintaining a common natural
heritage in Dobromyl (Ukraine) and Zagorz (Poland) communes”).
3. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa naturalnego Gminy Zagórz –
naturalnego bogactwa rzeki Osławy i jej otoczenia (Natura 2000). Zwycięskie prace artystyczne
i fotograficzne będą promowane w Polsce i na Ukrainie, wśród społeczeństwa, instytucji
zaangażowanych w realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2014-2020 (zwanego dalej „Programem PBU”) oraz instytucji europejskich współpracujących
z Programem PBU.
4. Zwycięskie prace artystyczne i fotograficzne będą opublikowane w trójjęzycznych (polski,
ukraiński, angielski) kalendarzach na lata 2023 i 2024 i albumach oraz będą prezentowane na
wystawie zorganizowanej w Gminie Zagórz.
5. Wypełnienie karty zgłoszenia w konkursie uważa się za akceptację przez uczestnika lub
rodzica/prawnego opiekuna niniejszego regulaminu konkursu.
6. Realizacja konkursu odbywa się w dwóch kategoriach:
1) kategoria fotograficzna pn. „Dziedzictwo naturalne – Osława i okolice w fotografii”,
2) kategoria artystyczna dowolną techniką plastyczną pn. „Osława naszym dziedzictwem
naturalnym”.
7. Konkurs jest otwarty dla uczniów z terenu Gminy Zagórz w następujących kategoriach
wiekowych:
1) Szkoły Podstawowe klasy od 1 do 3,
2) Szkoły Podstawowe klasy od 4 do 8,
3) Szkoły Ponadpodstawowe do 20 r.ż.
8. Tematem konkursu jest przedstawienie bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego Rzeki Osławy
oraz jej okolic.
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9. Udział w konkursie jest bezpłatny a zgłoszenia oraz prace konkursowe przyjmowane są do
14.10.2022 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia w godzinach pracy urzędu.

§2
Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przedłożenie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej do
Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, zgodnie z niniejszym
Regulaminem do dnia 14.10.2022 r.
2. Jeden autor zdjęcia może przedstawić maksymalnie 1 pracę w postaci pojedynczego zdjęcia w
wersji cyfrowej.
3. Jeden autor pracy artystycznej może przedstawić maksymalnie 1 pracę.
4. Jedna osoba może wziąć udział w obydwu kategoriach konkursu.
5. Dopuszcza się korzystanie z programów graficznych w zakresie rozjaśniania i przyciemniania
obrazu, regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej.
Ponadto:
1) dopuszcza się odszumianie, dokładanie szumu i ostrzenie;
2) dopuszcza się konwersję do B&W (czarno - białe zdjęcia);
3) nie dopuszcza się wklejania i wycinania obiektów;
4) nie dopuszcza się ramek, wzorów, podpisów na przedzie zdjęcia i innych ozdobników;
5) nie dopuszcza się zdjęć wykonanych w zoo, cyrku i różnego rodzaju hodowlach dzikich
zwierząt.
6. Dopuszcza się wykonanie prac artystycznych dowolną techniką plastyczną.
7. Prace konkursowe fotograficzne należy przygotować tak, aby wielkość zdjęć nie była mniejsza
niż 2500 pikseli po dłuższym boku, plik JPG (bez kompresji).
8. Prace konkursowe fotograficzne należy nadsyłać wyłącznie drogą mailową na adres:
amilczanowska@zagorz.pl w tytule należy wpisać: „Dziedzictwo naturalne - Osława i okolice
w fotografii”.
9. W przypadku problemów z przesłaniem zdjęć za pośrednictwem drogi mailowej, prosimy
o kontakt z Organizatorem.
10. Każde zdjęcie w nazwie pliku cyfrowego musi zawierać numer, imię i nazwisko oraz tytuł pracy.
Przykładowo: 1_Jan Kowalski_Poranek. Należy opisać każde ze zdjęć w taki sposób.
11. Zgodę dla osób niepełnoletnich wypełnia, rodzic/prawny opiekun.
12. Przygotowane przez Uczestników prace konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać prawa,
w tym praw osób trzecich, uczuć religijnych, zasad współżycia społecznego oraz – w odniesieniu
do obywateli polskich – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. (RODO), a także ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Poz. 1062 z późn.
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zm.). Za ich naruszenie odpowiada Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny, a organizator zastrzega
sobie prawo do wykluczenia takich prac z Konkursu.

§3
Jury, nagrody oraz wystawy pokonkursowe
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę
interpretację tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne nadesłanych
prac.
3. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatora i wszystkich Uczestników
Konkursu.
4. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe oraz uczestnictwo laureatów w warsztatach
fotograficznych prowadzonych przez Radosława Kaźmierczaka.
5. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody w konkursie. Ponadto każdy uczestnik otrzyma
dyplom uczestnictwa.
6. W każdej z trzech kategorii wiekowych odrębnie dla każdej kategorii konkursu zostaną przyznane
następujące

miejsca

i

atrakcyjne

nagrody

w

postaci

głośników

bezprzewodowych,

smartwatchów, słuchawek bezprzewodowych, powerbanków i innych:
1) Miejsce I – III,
2) Wyróżnienie.
7. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani drogą mailową.
8. Wyniki Jury zostaną także ogłoszone na stronie internetowej Organizatora: www.zagorz.pl oraz
w mediach społecznościowych.
9. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

nieodpłatnego

wykorzystania

nagrodzonych

i zakwalifikowanych do wystawy zdjęć oraz prac artystycznych w publikacjach kalendarzy
i albumów oraz na potrzeby promocji projektu pn. „Natura bez granic – zachowanie wspólnego
dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromyl (Ukraina) i Zagórz (Polska)” i Programu PBU.
Ponadto w ramach niniejszego Konkursu Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich
praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania praw zależnych i zezwoleniem na
wykonywanie praw osobistych do powstałych w wyniku udziału w Konkursie zdjęć i prac
artystycznych bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych.
10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania i przetwarzania nadesłanych
zdjęć oraz zdjęć prac artystycznych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych, w tym
imion i nazwisk laureatów konkursu oraz korzystania z praw do wizerunku we wszystkich
mediach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
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11. Przesłanie zdjęć i przedłożenie prac artystycznych przez Uczestników jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż są oni autorami zgłoszonego zdjęcia lub pracy artystycznej i w żaden sposób
nie naruszyli praw autorskich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także
ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

§4
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania, zmiany lub przedłużenia
Konkursu.
2. Jeśli zgłoszenie konkursowe narusza prawa osób trzecich lub ogólnie obowiązujące prawo,
wyłączną odpowiedzialność za to ponosi Uczestnik Konkursu lub rodzic/opiekun prawny.
3. Informacje o zmianach w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
oraz w mediach społecznościowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
ORGANIZATOR
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