
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

,,POMYSŁ NA WAKACJE – 

FOTOGRAFUJ LIDZBARSKIE ATRAKCJE” 

 

§1 
Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja ,,Żywa Przestrzeń” oraz Urząd Gminy Lidzbark 

 

§2 
Cele konkursu 

 

1. Celem konkursu jest promocja Gminy Lidzbark 

2. Ponadto celem konkursu jest: 

 zachęcanie do poznawania atrakcji turystycznych i przyrodniczych gminy Lidzbark; 

 ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy Lidzbark; 

 odkrywanie miejsc turystycznie i przyrodniczo cennych w regionie;  

 jednoczenie lokalnej społeczności 

 propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie gminy Lidzbark; 

 ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Lidzbark; 

 publikacja zdjęć regionu w sposób promujący walory turystyczne gminy Lidzbark. 

 

§3 
Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, którzy prześlą swoje zdjęcie z 

dowolną atrakcją turystyczną lub przyrodniczą znajdującą się na terenie Gminy Lidzbark 

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich, rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 

zgadzają się na piśmie lub meilowo (załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, 

nazwiska, wieku dziecka oraz nadesłanej fotografii na stronie internetowej oraz portalu 

społecznościowym Fundacji, Urzędu Gminy i w mediach lokalnych. 

§4 
Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego dowolną 

atrakcję turystyczną lub przyrodniczą Gminy Lidzbark, przesłanie fotografii na adres mailowy 



organizatora, polubienie strony Fundacji Żywa Przestrzeń na FB oraz udostępnienie posta 

konkursowego  

3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 1 fotografię.   

§5 
Prawa autorskie 

 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć konkursowych w 

celach promocyjnych regionu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie:  

 

 Utrwalania i zwielokrotniania  

 Dowolnego wykorzystania, w tym dokonywania poprawek, modyfikacji, usprawnień 

 Obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono, wprowadzania 

do obrotu, najmu, użyczania itp. 

 Wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju 

 Rozpowszechniania, w tym wprowadzania do pamięci urządzeń elektronicznych, 

serwerów sieci, Internetu 

 Publicznego wykonywania, wyświetlania, wystawiania, udostępniania 

 

§6 
Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Ważne, aby zdjęcie zostało wykonane w 

dobrej rozdzielczości. Format wydruku zdjęć to 10x15. Organizator zastrzega sobie również 

prawo do wykadrowania nadesłanych do druku zdjęć, a także oznaczenia zdjęcia logotypem 

Fundacji Żywa Przestrzeń oraz Gminy Lidzbark. 

2. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

 
 
 

§ 7 
Termin i miejsce składania prac 

 
1. Fotografie należy przesłać najpóźniej do 31 sierpnia 2021  r.  



2. Fotografie należy przesłać drogą elektroniczna na adres mailowy: fundacja@zywa-

przestrzen.org.pl W e-mailu należy opisać według szablonu: (tytuł zdjęcia, miejsce gdzie 

wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

 

§8 
Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wszystkie zdjęcie spełniające kryteria zawarte w regulaminie konkursu zostaną nagrodzone 

wydrukiem nadesłanego zdjęcia w formacie 10x15 

2. Wydrukowane fotografie będzie można odebrać w Kawiarence Citta Slow max tydzień po 

przesłaniu zdjęcia na adres mailowy Fundacji (w razie problemów z odebraniem, 

konieczności przesłania zdjęć pocztą – prosimy o kontakt telefoniczny – 730084213) 

3. Wręczenie Nagrody Burmistrza Gminy Lidzbark za ukazanie najoryginalniejszej atrakcji 

Gminy Lidzbark nastąpi we wrześniu 

4. Co tydzień na stronie Fundacji na FB będą publikowane nadesłane zdjęcia w kolejności 

losowej. 

 

§9 
Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

fundacja@zywa-przestrzen.org.pl 



 

Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje 

wszystkie jego warunki; 

 moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii; 

 uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych 

 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej 

córki/syna…………………………………………………………….. na 

potrzeby konkursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

 

 

…………………….                                         …………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


