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. Regulamin Konkursu Fotograficznego 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 

na najlepszy fotoreportaż lub krótki film dokumentujący spotkania z 

rzemiosłem i jego twórcami – czyli twórcami, artystami i 

rzemieślnikami, posiadającymi artystyczno – rzemieślnicze 

pracownie w Podkowie Leśnej i Gminie Brwinów!  

(przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości 500, 300 i 200zł) 

 
§ 1. Postanowienia ogólne  
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Zielone Sąsiedztwo”, ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna, tel/fax 22 724 58 90, e-mail: 

biuro@zielonesasiedztwo.org.pl (zwane dalej Organizatorem Konkursu).  

1.2. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, zamieszkujących obszar działania Lokalnej 

Grupy Działania tj teren gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna, zajmujących się amatorsko lub 

profesjonalnie fotografią.  

1.3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.  

1.4. Konkurs trwa od 05 kwietnia.2013 r. do 24 maja.2013 r. (decyduje data wpływu fotografii do 

Biura Stowarzyszenia)  

1.5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, 

wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1), które należy dostarczyć do biura 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo (Podkowa Leśna ul Świerkowa 1).  

1.6. Regulamin konkursu, komunikaty i informacje dotyczące konkursu i szczegółów dotyczących 

spotkań w Otwartych Pracowniach Rzemieślniczych publikowane będą na stronie 

www.zielonesasiedztwo.org.pl.  

1.7. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura pod numerem 22 724 58 90 lub drogą 

elektroniczną pod adresem: biuro@zielonesasiedztwo.org.pl , 

Osobą kontaktową jest Anna Maria Łukasiewicz Tel. 510 474 619,  

e-mail;misia.lukasiewicz@gmail.com 
 

1.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

 

§ 2. Zasady konkursu  
2.1 Celem konkursu jest:  

Promocja środowiska lokalnych twórców i zasobów historyczno-kulturowych poprzez pokazanie 

bogactwa możliwości pracowni rzemieślniczo- artystycznych z obszaru LGD.  

Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepsze wykorzystanie 

potencjału obszarów wiejskich.  

Rozwój turystyki kulturowej i zgromadzenie najciekawszych fotografii i filmów w celach 

promocyjnych (dokumentacja i upowszechnianie projektu).  
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2.2 Przedmiotem fotografii, fotoreportażu lub krótkiego filmu  powinna być autorska prezentacja 

spotkań i warsztatów, charakteryzująca bogactwo i różnorodność oferty obszaru LGD.  

2.3 Zwycięskie zdjęcia mogą być wykorzystane do promocji LGD i ew umieszczone w 

kalendarzu na 2014 rok.  

2.4 Zdjęcia, filmy muszą być przekazane w formie plików cyfrowych ( na płycie CD, DVD), przy 

czym technika wykonania zdjęć jest dowolna.  

2.5 Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 projekty (np. fotoreportaż 

zdjęciowy + filmik). Ilość zdjęć nie jest limitowana. 

2.6 Zdjęcia będą przyjmowane w wersji elektronicznej (np. na płycie CD lub innym nośniku 

danych z opisem – „LGD Zielone Sąsiedztwo”), preferowane w formacie JPEG w rozdzielczości 

nie mniejszej niż 300 dpi (min. 3000 x 2000 pikseli). Płyta powinna być opatrzona 

godłem/znakiem. 

Do zdjęć i filmów  należy dołączyć na oddzielnej kartce plik tekstowy z opisem (Imię i nazwisko 

autora, wraz z miejscem zamieszkania, telefon kontaktowy, mail,  data wykonania zdjęcia/filmu, 

miejsce lub obiektu przedstawiony na zdjęciu). Opis powinien umożliwiać zachowanie 

anonimowości autora przed jury. Złożona kartka powinna być opatrzona na zewnątrz takim 

samym godłem /znakiem jak płyta. 

2.7 Prace zgłoszone do konkursu, które nie będą zawierały informacji wskazanych w pkt. 2.6 nie 

będą brały udziału w konkursie.  

2.8 Fotografie/filmy biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Mogą zostać wykorzystane do 

promocji LGD. 

2.Dozwolony jest  retusz fotografii, fotomontaż i inne działania powodujące zmianę oryginalnego 

ujęcia w celu lepszej dokumentacji.  

2.10 Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia wcześniej niewykorzystywane oraz 

nierozpowszechniane przez inne podmioty jak również zdjęcia, które nie były wcześniej 

nagrodzone lub wyróżnione i rozpowszechniane przez inne podmioty.  

2.11 Uczestnicy konkursu zgłaszają prace, które przedstawiają autorsko zadany temat i zostały 

nakręcone podczas trwania warsztatów we wskazanych pracowniach z obszaru funkcjonowania 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Zielone Sasiedztwo.  

2.12 Organizator zastrzega sobie, że nie będzie dokonywał oceny prac, które będą wykraczać 

znacząco poza wskazany zakres.  

2.13 Organizator zastrzega sobie, że nie będzie dokonywał oceny prac, które zostaną zgłoszone 

tylko w wersji papierowej.  

2.14 Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i 

postanowień regulaminu oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, że fotografie złożone na 

konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na zdjęciach wizerunku ludzi 

uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go.  

 

§ 3 Terminarz  
3.1 Prace wraz z kompletnymi zgłoszeniami należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym 

terminie od 19 maja.2013 r. do 24 maja.2013 r. na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania ”Zielone Sąsiedztwo”, ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna w godzinach pracy 

biura. 
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3.2 Organizator zastrzega sobie, że nie będzie dokonywał oceny prac, które zostaną zgłoszone po 

terminie.  

3.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja 2013 r.  

3.4 Planuje się prezentacja prac w formie wystawy lub pokazu multimedialnego. Odbiór nagród 

nastąpi we wskazanym przez Organizatora miejscu i czasie.  

 

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody  
4.1 Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.  

4.2 Ocenie podlegać będzie: ujęcie/przesłanie tematu, kompozycja zdjęcia/filmu, technika, 
autorski pomysł.  

4.3 Punktacja zdjęć/filmów: od 0 do 10. 

4.4 Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o werdykcie jury.  

4.5 Organizator zastrzega sobie, że uczestnik może być nagrodzony tylko 1 raz.  

4.6 Na stronie internetowej www.zielonesasiedztwo.org.pl zostaną zamieszczone wyniki 
konkursu.  

4.7 Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody w postaci zakupów rzeczowych lub kart 

upominkowych do wykorzystania we wskazanych sklepach o wysokości:  

a) I miejsce – 500,00 zł  

b) II miejsce – 300,00 zł  

c) III miejsce – 200,00 zł  

4.8 Autorzy wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

4.9 Zdjęcia zakwalifikowane do konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora z podaniem autora fotografii/filmu.  

4.10 Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz prawo nieprzyznawania 

wszystkich nagród.  

4.11 Decyzja jury w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

4.12 Nagrody rzeczowe w konkursie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

 
 W kwietniu i maju 2013r  w 10 pracowniach odbędą się Wiosenne Dni 

Otwartych Pracowni Rzemiosła Artystycznego . W zależności od charakteru 

rzemiosła, twórcy(gospodarze pracowni) będą czekali w wybrany dzień(weekend), 

we wskazanych godzinach (3 godziny) na odwiedziny osób zainteresowanych lub 

będzie można za zgodą gospodarza wziąć udział w warsztatach po wcześniejszym 

zapisie u organizatora.  

 Szczegółowy terminarz znajduje się w Wiosennym Kalendarzu Otwartych 

Pracowni Rzemiosła Artystycznego. 

Osobą kontaktową jest Anna Maria Łukasiewicz Tel. 510 474 619,  

e- mail;misia.lukasiewicz@gmail.com 

Informacje można także uzyskać osobiście w biurze LGD przy ul Świerkowej 1 w 

Podkowie Leśnej.      Podkowa Leśna, marzec 2013r. 

http://www.szlakrzemiosla.pl/s/wydarzenia/mode/article/id/92
http://www.szlakrzemiosla.pl/s/wydarzenia/mode/article/id/92
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONE SĄSIEDZTWO” 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko Uczestnika konkursu 

 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania 

 
………………………………………………………………………………………………… 
Data urodzenia 

 
………………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy/e-mail 

 

L.P Tytuł nadesłanej fotografii/filmu Charakterystyka nadesłanej 
fotografii/filmu (w szczególności co 

przedstawia, kiedy i gdzie została zrobiona) 

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 

1. Zgoda na niekomercyjnie wykorzystanie fotografii.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich fotografii/filmu do celów promocji projektu oraz 

publikacji z nim związanych. 

2.  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji projektu. 

 

………………………………………………… 
Miejscowość, data i czytelny podpis. 


