REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania
N.A.R.E.W.”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu pt. „Odkrywamy piękno
Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.”
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju
Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4.
3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru LGD N.A.R.E.W., tj. gmin: Choroszcz, KobylinBorzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
7. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
§ 2.
Cele konkursu
Celem konkursu jest:
•
•
•
•

ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i
kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich
LGD N.A.R.E.W.,
stworzenie zbioru zdjęć z terenu LGD N.A.R.E.W., które pokażą atuty, moc twórczą i
możliwości obszaru oraz zachęcą turystów do odwiedzania LGD N.A.R.E.W.,
upowszechnienie i popularyzacja fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce
fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do
dostrzegania piękna w najbliższej okolicy,
aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich,

•

propagowanie i animacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 2014-2020.
§ 3.
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób zamieszkujących obszar
działania Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. (tj. gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno,
Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady), które spełniają
następujące kryteria:
• zapoznały się i zaakceptowały Regulamin konkursu (dostępny na stronie Organizatora
www.stowarzyszenienarew.org.pl),
• nadesłały prace zgodne z wymaganiami oraz tematem konkursu,
• nadesłały prace w wyznaczonym terminie,
• załączyły wypełnioną kartę zgłoszeniową (odpowiednio dla osób pełnoletnich i
niepełnoletnich)
2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
• Dziecięcej (do 13 lat)
• Młodzieżowej (14 – 17 lat)
• Dorośli (18 lat oraz powyżej).
§ 4.
Wytyczne dotyczące prac konkursowych
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę w swojej kategorii wiekowej.
Fotografie powinny być wykonane na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.
Fotografie powinny być wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową, dobrej jakości i rozdzielczości.
Nadsyłane fotografie powinny mieć dwie formy:
• wersja cyfrowa – zdjęcie w formacie JPG na płycie CD/DVD
• wersja papierowa – zdjęcie wywołane na papierze fotograficznym min. 15cm x 21cm,
maksymalnie 20cm x 30cm.
Zdjęcia nie mogą zawierać na sobie znaczków, podpisów, cyfr, dat.
Każdą pracę w formie papierowej oraz płytę CD/DVD należy opisać.
Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać
prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także
ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
Osoby nagrodzone w konkursie udzielają Organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i

prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może
również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.
9. Organizator zdyskwalifikuje prace naruszające dobra osób trzecich, zawierające obraźliwe
akcenty, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów.
§ 5.
Harmonogram konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2017 roku.
2. Zdjęcia należy składać/nadsyłać od dnia 1 października 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku
włącznie do godziny 15:00.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 listopada 2017 roku.
4. Fotografie wraz z kartą zgłoszeniową można dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora bądź
też przesłać w formie przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej, w odpowiednio zabezpieczonej
kopercie, lub paczce z dopiskiem: Konkurs fotograficzny pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy
Działania N.A.R.E.W.”.
Adres Organizatora:
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna.
5. Fotografie nadesłane po terminie, o którym mowa w § 5 pkt. 2 nie będą brane pod uwagę w
konkursie, liczy się data ich wpływu do Biura Stowarzyszenia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu pocztowego.
7. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie
§ 6.
Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu
1. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Zarząd i Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. –
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
2. Komisja konkursowa oceniająca zdjęcia zostanie powołana przez Zarząd Stowarzyszenia
N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
3. Przy ocenie prac konkursowych Komisja weźmie pod uwagę następujące elementy:
• zgodność z przedmiotem konkursu oraz Regulaminem,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania.

4. Komisja konkursowa dokona oceny prac poprzez przyznanie przez każdego z członków, punktów
stanowiących kolejne liczy całkowite od 1 do 10 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii
w każdym kryterium wymienionym w §6 pkt. 3, gdzie 10 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.
5. Z przebiegu konkursu i oceny prac Komisja konkursowa sporządza protokół.
6. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
7. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora –
www.stowarzyszenienarew.org.pl w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Dodatkowo
zwycięzcy i ewentualne osoby wyróżnione zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie o wygranej i terminie rozdania nagród.
§ 7.
Nagrody i wyróżnienia
1. W każdej z trzech kategorii wiekowych Komisja konkursowa dokona wyboru prac, które zajmą
odpowiednio I, II, III miejsce.
2. Za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej przewidziano nagrody rzeczowe w formie
kart podarunkowych do sieci sklepów Media Markt Polska Sp. z o.o.:
• za zajęcie I miejsca – o wartości 500 zł
• za zajęcie II miejsca – o wartości 350 zł
• za zajęcie III miejsca – o wartości 200 zł
3. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne LGD.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród oraz prawo nieprzyznawania
wszystkich nagród.
5. Decyzja Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
6. Wygrana w Konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
8. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody
określone w Regulaminie.
9. Dodatkowo każdy Laureat Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości
bazowej nagrody, która zostanie potrącona przez płatnika (Organizator) na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad, terminów trwania i terminu rozstrzygnięcia
konkursu.
2. Osoby podające nieprawidłowe informacje zostaną wykluczone z konkursu.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych
osobowych na potrzeby konkursu.
4. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w
celach wynikających z regulaminu tego konkursu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia w ramach PROW 2014-2020, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
w tym celu powinni skontaktować się oni z organizatorem, który jest administratorem danych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia
udziału w konkursie.
6. Na zakończenie konkursu może zostać zorganizowana wystawa pokonkursowa lub wydany album
z nadesłanymi zdjęciami.
7. Nagrodzone zdjęcia mogą być rozpowszechniane w publikacjach wydawanych przez
Organizatora, na stronie internetowej www.stowarzyszenienarew.org.pl oraz publicznie
wystawiane.
8. Wszelkich informacji udziela: Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju
Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 85 650 51 04.
9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.

