Regulamin konkursu fotograficznego
„7 Ryb w obiektywie”
czerwiec 2016 – październik 2016
I. POSTANOWIENIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „7 Ryb w obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem” jest
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu
i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć konkursowych jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika
procedurze regulaminowej konkursu.
4. LGR planuje zorganizować Konkurs fotograficzny „7 Ryb w obiektywie” w dwóch kategoriach:
1) Akweny wodne: stawy, jeziora, rzeki na obszarze LGR „7 Ryb”.
2) Ryby słodkowodne na obszarze LGR „7 Ryb”.
5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców z obszaru działania Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”
(gminy: Wyrzysk, Szamocin, Margonin, Gołańcz, Wągrowiec (gmina wiejska), Skoki, Kiszkowo,
Rogoźno, Oborniki) zainteresowanych fotografią. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady (osoby reprezentujące Radę) i członkowie ich najbliższej rodziny
oraz pracownicy Biura LGR „7 Ryb”.
6. Wszystkie nadesłane prace muszą być wykonane na terenie obszaru działania Stowarzyszenia LGR
„7 Ryb” tj. gmin: Wyrzysk, Szamocin, Margonin, Gołańcz, Wągrowiec (gmina wiejska), Skoki,
Kiszkowo, Rogoźno, Oborniki.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
8. Konkurs trwa do 31 października 2016 r.
II. CELE KONKURSU
1. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w oparciu o aktywne formy edukacji.
2. Promocja poprzez fotografię walorów przyrodniczo – krajobrazowych obszaru działania
Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
3. Poznanie środowiska i walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru działania LGR „7 Ryb”.
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii i przyrody.
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1. Uczestnicy konkursu przygotowują prace fotograficzne na temat:
1) Akweny wodne: stawy, jeziora, rzeki na obszarze LGR „7 Ryb”
2) Ryby słodkowodne na obszarze LGR „7 Ryb”.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
3. Fotografie mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii,
wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 13x18 cm oraz bezwarunkowo w postaci
elektronicznej na płycie CD.
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III. ZDJĘCIA

4. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
5. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie.
6. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagrodzone lub wystawiane.
7. Termin zgłaszania zdęć mija 3.10.2016 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia prac
konkursowych do siedziby „Organizatora”.
8. Zgłaszane do konkursu zdjęcia należy opisać na odwrocie:
tytuł konkursu, nazwa fotografowanego akwenu wodnego (ze wskazaniem nazwy gminy na
terenie której się znajduje) lub gatunku ryby słodkowodnej (wraz z podaniem nazwy akwenu,
z którego pochodzi oraz gminy na terenie której się znajduje), imię, nazwisko, adres, telefon lub
e-mail autora zdjęć.
9. Z nadesłanych zdjęć Komisja konkursowa wybierze 10 najciekawszych zdjęć w każdej kategorii
konkursu, na podstawie których zostaną wydane materiały promocyjne tj. widokówki. Na odwrocie
widokówki zamieszczone zostaną następujące dane: autor, dane Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” wraz z
logo oraz krótki opis dotyczący przedstawionego zdjęcia na widokówce.
10. „Organizator” konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane
i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, w siedzibie
„Organizatora”, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego „Regulaminu”. Każdy
z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
11. Fotografie należy składać bezpośrednio w Biurze LGR „7 Ryb” lub przesyłać drogą pocztową na
adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
ul. Kolejowa 24
62-100 Wągrowiec
z dopiskiem: konkurs fotograficzny „7 Ryb w obiektywie”
Do koperty zaadresowanej na Organizatora należy włożyć oznaczoną pracę oraz dołączyć drugą
zaklejoną kopertę, podpisaną imieniem i nazwiskiem, która zawierać będzie w środku informacje z
następującymi danymi, identyfikującymi autora (Załącznik nr 1. Dane osobowe): imię i nazwisko,
data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, tytuł nadesłanej pracy. Autorzy zdjęć zobowiązani są
wypełnić i dołączyć także Załącznik nr 2. Oświadczenie autora oraz Załącznik nr 3. Wykaz prac.
12. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie dodatkowo pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z
biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w ww. punkcie 10 (Załącznik nr 4.
Zgoda rodziców).
13. Dodatkowe informacje można uzyskać: tel. 506 256 186 Natalia Elmann.
IV. HARMONOGRAM KONKURSU
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1. Nadsyłanie lub dostarczanie zdjęć do 3.10.2016 r.
2. Ocena Komisji konkursowej do 17.10.2016 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie Komisji konkursowej do 31.10.2016 r.
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V. NAGRODY
1. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa.
2. Laureaci w dwóch kategoriach otrzymają nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia dla
autorów zdjęć za zajęcie od IV do VI miejsca.
Nagrody:
 za zajęcie I miejsca - aparat fotograficzny
 za zajęcie II miejsca – komplet walizek
 za zajęcie III miejsca – plecak podróżny
za zajęcie od IV do VI miejsca wyróżnienia
3. Nagrody zostaną ufundowane ze środków własnych Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego
poziomu nadesłanych prac na konkurs.
5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
6. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefoniczną o wynikach
konkursu.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.7ryb.pl.
VI. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że złożone fotografie zostały wykonane osobiście.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Biura LGR „7 Ryb”.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na
zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
VII. WYKORZYSTANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS
1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych prac konkursowych w lokalnej prasie
i innych publikacjach.
2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania i wykorzystania prac nadesłanych na
Konkurs na wydawanych przez siebie materiałach.
3. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie
oświadczeń złożonych przez uczestników konkursu.
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WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFII
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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Regulamin sporządzono w dniu 10.06.2016 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „7 Ryb w obiektywie”

Dane Osobowe Uczestnika Konkursu
Konkurs fotograficzny „7 Ryb w obiektywie”
czerwiec 2016 – październik 2016
Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:

.......................................................................................................................

Data urodzenia – wiek:

.......................................................................................................................

Adres zamieszkania:

.......................................................................................................................

Telefon kontaktowy:

.......................................................................................................................

Adres e-mail:

.......................................................................................................................

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego
„7 Ryb w obiektywie” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
Poprzez wysyłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania moich
zdjęć w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora”.

..................................................................................
Data i czytelny podpis uczestnika
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego „7 Ryb w obiektywie”

Oświadczenie autora
Konkurs fotograficzny „7 Ryb w obiektywie”
czerwiec 2016 – październik 2016
Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
OŚWIADCZENIE AUTORA PRAC:

Imię i Nazwisko autora:

.......................................................................................................................

„Ja niżej podpisany, oświadczam, że: przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do
nadesłanych fotografii oraz, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wady prawne zgłoszonych
fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi konkursu
roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich,
 wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie,
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku,
 nieodpłatnie i bezterminowo udzielam zgody na druk i publiczne udostępnianie zdjęć do celów
przeprowadzenia wystawy oraz pokonkursowej publikacji zdjęć, z podaniem imienia i nazwiska,
jako autora zdjęć na stronach internetowych Organizatora,
 ponadto rodzice (opiekunowie prawni) wypełniają zgodę na udział w konkursie”.

..................................................................................
Data i czytelny podpis uczestnika

..................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu fotograficznego „7 Ryb w obiektywie”

Wykaz nadesłanych prac konkursowych
Konkurs fotograficzny „7 Ryb w obiektywie”
czerwiec 2016 – październik 2016
Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
WYKAZ PRAC NADESŁANYCH WRAZ Z OPISEM, JAK NA KAŻDYM ZDJĘCIU:
1. Kategoria Akweny wodne: stawy, jeziora, rzeki na obszarze LGR „7 Ryb”.
1) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Kategoria Ryby słodkowodne na obszarze LGR „7 Ryb”.
1) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

..................................................................................
Data i czytelny podpis uczestnika
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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu fotograficznego „7 Ryb w obiektywie”

Oświadczenie-Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
„Konkurs fotograficzny „7 Ryb w obiektywie”
czerwiec 2016 – październik 2016
Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
Oświadczenie-Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
do udziału dziecka w Konkursie fotograficznym
„7 Ryb w obiektywie” czerwiec 2016 – październik 2016
Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznej/podopiecznego:
Imię i Nazwisko:

.......................................................................................................................

Data urodzenia:

.......................................................................................................................

Pesel:

.......................................................................................................................

W „Konkursie fotograficznym „7 Ryb” w obiektywie, organizowanym przez Stowarzyszenie lokalna Grupa
Rybacka „7 Ryb” w terminie od czerwca 2016 – października 2016.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego
i jestem świadomy/świadoma* jego postanowień (Regulamin dostępny na stronie internetowej:
www.7ryb.pl oraz Biurze LGR „7 Ryb” przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu).

..................................................................................
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

*niepotrzebne skreślić
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