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REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

PT.: „ P i ę k n o  Z a ś c i a n k a ”  

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza”.  

2. Tematem konkursu jest piękno i wyjątkowość obszaru objętego działaniem LGD 

„Zaścianek Mazowsza”.  

3. Organizator oczekuje zdjęć przedstawiających urokliwe i ciekawe przyrodniczo 

miejsca, charakterystyczne budowle oraz zabytki, kulturę i obyczaje 

mieszkańców gmin Goworowo, Troszyn, Czerwin.  

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gmin Czerwin, Goworowo, 

Troszyn. 

5. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii. 

6. Technika wykonania prac jest dowolna (kolorowa, czarno-biała, sepia). 

7. Prace należy składać w formie fotografii – odbitek kolorowych, czarnobiałych lub 

sepii na papierze fotograficznym o wymiarach 15/21 cm wraz z ich zapisem 

elektronicznym na płycie CD-R/DVD. 

8. Prace należy przesyłać pocztą na adres:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”  

ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

lub dostarczyć osobiście na powyżej wskazany adres w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem: „Konkurs fotograficzny „Piękno Zaścianka” 

9. Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do prac konkursowych: 

 Kartę zgłoszenia prac do konkursu; 

 Oświadczenie uczestnika konkursu. 

Powyższe dokumenty oraz Regulamin konkursu udostępnione są na stronie internetowej 

www.zascianekmazowsza.pl oraz w biurze LGD. 

10. Organizator nie zwraca złożonych prac konkursowych. Z chwilą nadesłania fotografie 

przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe 

do nadesłanych prac. 

11. Prace i zgłoszenia nie zgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone                

w wyniku niewłaściwego opakowania lub niedotyczące gmin Goworowo, Troszyn, 

Czerwin  nie będą brały udziału w konkursie. 

http://www.zascianekmazowsza.pl/
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12. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną 

uwzględnione.  

13. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 01-08-2010 do 30-09-2010. Przy czym 

organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu. 

14. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która dokona oceny prac niezwłocznie 

po zakończeniu konkursu. Decyzje komisji będą ostateczne. 

15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.zascianekmazowsza.pl .  

16. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla osób wyróżnionych w konkursie w 

każdej z trzech kategorii, ponadto gadżety promocyjne dla wszystkich uczestników. 

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby 

uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z 

późn. zm.). uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7. 

http://www.zascianekmazowsza.pl/

