
 
 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego 

„Walory przyrodniczo-krajobrazowe gmin Powiatu Lubelskiego” 

 

§1. Organizator Konkursu 

1. Głównym organizatorem I Powiatowego Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej 

Konkursem, jest Gmina Niedrzwica Duża.  

2. Konkurs realizowany jest w ramach zadania „Edukacja ekologiczna w Gminie 

Niedrzwica Duża w 2014 roku” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 

§2. Cel Konkursu 
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, dostrzeganie niezwykłych detali 

przyrody, a także ukazanie ciekawych i wartościowych przyrodniczo miejsc znajdujących się 

na terenie Powiatu Lubelskiego. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży 

umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także 

kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników 

 

§3. Przedmiot Konkursu 

 
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.  

2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na terenie jednej z gmin Powiatu Lubelskiego. 

3. Fotografie powinny przedstawiać między innymi: 
1) miejsca atrakcyjne przyrodniczo z terenu Powiatu Lubelskiego, 

2) ciekawe gatunki flory i fauny występujące na terenie Powiatu Lubelskiego, 

3) miejsca atrakcyjne pod względem ekologicznym znajdujące się na terenie Powiatu 

Lubelskiego. 

 

§4. Uczestnicy Konkursu 

 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gmin Powiatu Lubelskiego.  

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo 

opiekunów prawnych, którą należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym 

stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

§5. Zasady udziału w Konkursie 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa  

i gimnazjum. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Fotografie powinny posiadać 1 autora. 

4. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. 

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie nagrane na  płytę CD.  

6. Zdjęcia powinny zostać wykonane w układzie poziomym, w formacie JPG, 

rozdzielczości 360 dpi, piks 2976 x 4110, w technice kolorowej. 

7. Zdjęcia nie mogą być przerabiane w programach graficznych. 

8. Do płyty CD powinien zostać dołączony podpisany formularz zgłoszeniowy, o którym 

mową w §4 ust. 3 oraz podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 



 
 

 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) złożone na tym samym formularzu.  

9. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Niedrzwica Duża, 

ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, z dopiskiem Konkurs fotograficzny lub 

dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. 

10. O zachowaniu terminu złożenia pracy konkursowej decyduje data stempla pocztowego 

lub dzień osobistego złożenia pracy w Kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. 

11. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można 

uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża, Referat Promocji  

i Rozwoju, ul. Lubelska 30, 24-220 Niedrzwica Duża, tel. 81 517 50 85 wew. 35 lub 

na stronie www.niedrzwicaduza.pl w zakładce Ekologia. 

12. Fotografie powinny zostać szczegółowo opisane w formularzy zgłoszeniowym,  

o którym mowa §4 ust.3. 

13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz 

przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Urzędu Gminy Niedrzwica Duża. 

14. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

15. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu. 

16. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury wybierze  

po 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej i przyzna nagrody i wyróżnienia.  

17. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu. 

 

§6. Terminarz 

 

1. Konkurs rozpoczęty zostaje w dniu 15 kwietnia 2014 roku.  

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 30 czerwca 

2014 r.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 7-10 lipca 2014 r. 

5. Laureaci Konkursu (miejsca I-III w obydwu kategoriach) otrzymają nagrody rzeczowe 

współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  

6. Nagrodzone prace będą zaprezentowane w kalendarzu na rok 2014 wydanym przez 

Gminę Niedrzwica Duża wraz z informacją na temat autora zdjęcia oraz opisem 

fotografii. 

 

§7. Postanowienia końcowe 

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 

3. Organizator informuje, że dane osobowe laureatów Konkursu opublikowane zostaną  

w Biuletynie INFO wydawanym przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Niedrzwicy Dużej, na stronie internetowej Gminy Niedrzwica Duża 

www.niedrzwicaduza.pl, profilu Gminy Niedrzwica Duża na Facebooku oraz w 

kalendarzu z wydanymi zdjęciami konkursowymi. 

http://www.niedrzwicaduza.pl/

