Konkurs fotograficzny:
„Piękno chronionej przyrody Gminy Lubicz”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Lubicz, w imieniu której działa Referat Promocji i
Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Lubicz, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest finansowany z budżetu Gminy Lubicz oraz Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
§2
Zadanie i cele konkursu
1. Zadanie konkursowe to własnoręczne wykonanie (i dostarczenie Organizatorowi) od 1 do 3
fotografii (w pełnym kolorze), ukazujących gminne skarby i inne urokliwe miejsca/obiekty
przyrodnicze i krajobrazowe, w tym obszary chronione.
2. Celem projektu jest promocja wiedzy na temat bogactwa dziedzictwa przyrodniczego gminy,
w szczególności zaś - obszarów przyrodniczych pod ochroną, tj. Natura 2000 czy Rezerwat
Przyrody Rzeka Drwęca oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lubicz.
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§3
Uczestnictwo w Konkursie
Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 10 do 21 lat (niepełnoletnie biorą udział za
zgodą rodzica) zamieszkujących na terenie Gminy Lubicz.
Prace konkursowe muszą być wyłącznie oryginalnymi dziełami ich Autorów.
Każdy uczestnik może przesłać od 1 do 3 prac, zgodnie z tematem.
Do konkursu należy nadsyłać zdjęcia wyłącznie w układzie poziomym – 3:2.
Każda fotografia powinna mieć jakość pozwalającą na druk w formacie zbliżonym do A4, o
dłuższym boku co najmniej 3500 pixeli.
Każde zgłoszone zdjęcie powinno mieć własną nazwę składającą się z ośmiu znaków – przy
czym pierwszym znakiem musi być pierwsza litera nazwiska, drugim pierwsza litera imienia, a
następne sześć znaków może stanowić dowolną kombinację liter i cyfr, np. KJ135abc
(Kowalski Jan).
Prace prosimy dostarczyć: w formie elektroniczne (na płycie CD lub DVD) albo poprzez dyski
w chmurze, udostępniając łącze w mailu, wysłanym na adres pr@lubicz.pl z tytułem
„Zgłoszenie do konkursu fotograficznego”.
Na tej samej płycie lub pod udostępnionym łączem należy umieścić:
a/ plik tekstowy z następującymi informacjami: imię i nazwisko Autora, miejscowość, telefon
kontaktowy, datę urodzenia;
b/ nazwy prac i krótki ich opis – m.in. co przedstawiają i ewentualnie kiedy zostały wykonane
c/ podpisane wszystkie wymagane dokumenty w postaci czytelnych skanów (załączniki od 1
do 3).
Nadesłane prace nie mogą naruszać praw innych osób.
Płyty/prace nie będą zwracane.

§4
Komisja konkursowa
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z
następujących osób:
• Adama Fisza, artysty – fotografika, członek ZPAF – przewodniczący
• Łukasza Piecyka – fotografa, dziennikarza

•

Beaty Nowak-Latańskiej, fotografa, pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lubiczu.
2. Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność i kreatywność, wrażenia artystyczne,
jakość pracy.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Jury będzie oceniać nadesłane elektronicznie zdjęcia niezależnie od siebie, bez wiedzy co do
Autorów.
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§5
Nagrody i wyróżnienia
Spośród przekazanych do Konkursu prac zostanie wyłoniona jedna, zdaniem Jury, najlepsza
fotografia oraz 12 wyróżnionych.
Pula nagród wynosi 3 tys. zł brutto.
Zwycięska praca będzie użyta na okładce kalendarza gminnego na 2021 rok, pozostałe 12
prac na kolejnych, miesięcznych kartach kalendarza.
Najlepsze prace zostaną również zaprezentowanie na wystawie w gablotach na Placu
Niepodległości w Lubiczu Górnym oraz w kanałach informacyjnych gminy („Goniec gminny”,
strona www.lubicz.pl, FB Gmina Lubicz oraz oficjalnych profilach sołeckich, Newsletter Gminy
Lubicz), a także innych publikacjach promocyjnych wydawanych przez Gminę Lubicz.

§6
Terminy
1. Czas trwania Konkursu: 3.08 do 25.09.2020 roku.
2. Płyty należy dostarczyć Organizatorowi do 25.09.2020 do godz. 14.00 pod adres Referat
Promocji i Komunikacji Społecznej, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 24, 87-162 Lubicz
(osobiście Budynek B, pok. nr 7). To również nieprzekraczalny termin nadesłania zgłoszeń w
e-mailu zgodnie z § 3, p. 7.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15.10.2020. O miejscu wręczenia nagród
Organizator poinformuje wyróżnionych telefonicznie.

1.
2.

3.

4.

§7
Prawa autorskie
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oświadczenia o udzieleniu licencji niewyłącznej
Gminie Lubicz na wykorzystanie nagrodzonej lub wyróżnionej fotografii.
Uczestnik oświadcza, że:
1) jest jedynym twórcą prac i przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanych fotografii;
2) prace nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
3) prace nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej fotografii;
4) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na opublikowanie ich
wizerunku poprzez publiczną ekspozycję fotografii.
Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych
osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z prac, zgodnie z niniejszym
regulaminem, doszłoby do ich naruszenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian nagrodzonych lub
wyróżnionych prac celem ich zaprezentowania na różnych polach eksploatacji, w szczególności
za pośrednictwem informacyjnych kanałów Gminy.

§8
Postanowienia końcowe
5. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

6. Zgłoszenie niekompletne (brak jakichkolwiek wymaganych Regulaminem dokumentów - § 3,
p. 3) wyklucza Autora z udziału w Konkursie.
7. Od decyzji Jury i Organizatora, jako jedynego interpretatora Regulaminu, nie przysługuje
odwołanie.
8. Regulamin konkursu dostępny jest na www.lubicz.pl.
9. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel. 56 674 40 15 lub mailowo
pr@lubicz.pl.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1: Informacja o przetwarzania danych osobowych (RODO).
Załącznik nr 2: Oświadczenie o udzieleniu niewyłącznej licencji.
Załącznik nr 3: Zgoda na publikację danych osobowych.

