
Regulamin

Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki”

Leszkowice 2012

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki” , jest  Gmina 
Ostrówek i Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w Leszkowicach 

1.2. Celem konkursu jest:

 - rozwijanie miłości do otaczającego nas świata a szczególnie lokalnego krajobrazu

 - kształtowanie dumy lokalnych mieszkańców z miejsca, w którym żyją

 - promowanie wypoczynku na łonie natury i na terenie Gminy Ostrówek

 - sławianie piękna i bogactwa przyrody, a szczególnie Gminy Ostrówek i okolic Leszkowic

1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

II. Przepisy dotyczące prac

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2.2. Prace powinny być związane tematycznie z terenem Gminy Ostrówek.

2.3. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac. 

2.4. Rozmiary fotografii powinny wynosić co najmniej 15x22 cm. Mile widziane byłyby też 
wersje elektroniczne zdjęć.

2.5. Każde zdjęcie powinno być opatrzone w: godło autora (pseudonim), tytuł, rok, miejsce 
wykonania.

2.6. Do koperty (zaadresowanej na: Urząd Gminy w Ostrówku, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 
Ostrówek; Konkurs fotograficzny "Najpiękniejsze zakątki”) należy włożyć:

1) podpisane prace (ewentualnie dodatkowo wersje elektroniczne na płytce),

2) drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać powinna w 
środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, wiek, 
adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), a w przypadku uczniów - nazwę 
szkoły;

3) wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć,



2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 
jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej 
wymienionych wymogów.

2.8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych 
jak również z niego wyłączonych.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija 15 czerwca 2012 r.

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie do dnia 20 
czerwca 2012r..

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.ostrowek.pl

3.6. Prace będą prezentowane podczas II Leszkowskiej Biesiady Świętojańskiej 23 czerwca 
2012 roku w Sali remizy OSP w Leszkowicach oraz w Urzędzie Gminy w Ostrówku.

IV. Nagrody

4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i II miejsce oraz dwa wyróżnienia.

4.2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

V. Wykorzystanie prac

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Gminy Ostrówek oraz wsi Leszkowice.

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, 
materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 
autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów 
multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

VI.  Kontakt do osób odpowiedzialnych

1.     Wioletta Wierzbicka, Tel. kom. 605533005, e-mail: viola35@autograf.pl 

2.     Jerzy Chudzik, Tel. kom. 888566428, e-mail: jurecki@wp.pl


