
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Niezwykłe miejsca w Gminie Zagrodno” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno. 

2. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.  

3. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie wyjątkowych w kontekście historycznym, 
krajobrazowym i/lub kulturalnym miejsc w Gminie Zagrodno. 

4. Cele konkursu: 

- zwrócenie uwagi na turystyczne i środowiskowe walory gminnego krajobrazu; 

- popularyzacja fotografii, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu; 

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 

5. Sposób przeprowadzenia konkursu 

 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie. 

 Fotografie powinny być wykonane samodzielnie. Muszą być pracami autorskimi. 
Wyklucza się prace w ramach współautorstwa. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

 Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace i zastrzegają 
sobie prawo dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia lub 
naruszenia Regulaminu. 

 Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik zobowiązany 
jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że 
wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku. 

 Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.  

6. Miejsce i termin składania prac: 

● prace w formie elektronicznej należy wraz z  podpisanym Załącznikiem nr 1 
niniejszego Regulaminu przesyłać na adres:  

promocja@zagrodno.eu | z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Niezwykłe miejsca  
w Gminie Zagrodno”; 

● termin nadsyłania prac: 19 września 2022 r.;  

● w treści maila należy wskazać: imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. 
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7. Kryteria oceny prac konkursowych:  

Przesłane prace będą oceniane wg poniższych wskazań:  

 odpowiadające tematyce konkursu;  

 prezentujące zarówno temat jak i Gminę Zagrodno w sposób interesujący;  

 przyciągające uwagę odbiorcy poprzez kreatywność i oryginalność;  

 cechujące się ciekawymi spostrzeżeniami na temat Gminy Zagrodno;  

 cechujące się wysoką estetyką, przejrzystością oraz techniczną poprawnością 
wykonania.  

8. Spośród nadesłanych zdjęć zostaną wybrane 2 zwycięskie fotografie.  

9. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody: 

I miejsce – karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania w sieci sklepów Media 
Expert. 

II miejsce – voucher dla dwóch osób na dwudniowy pobyt w Zamku Grodziec.  

10. Wynik konkursu oraz fotografie, które zdobędą wyróżnienie, zostaną opublikowane dnia 
30 września 2022 roku na stronie internetowej Gminy Zagrodno www.zagrodno.eu oraz na 
Twitterze, Instagramie oraz portalu Facebook Gminy Zagrodno.  

11. Każdy uczestnik Konkursu, przesyłając fotografię, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej 
licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 
regulaminu.  

12. Wyróżniona fotografia umieszczona będzie w gabinecie Wójta Gminy Zagrodno.  

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 
konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz  
w prasie, mediach i Internecie.  

14. Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestników konkursu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000). 

15. Po konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisania protokołu o otrzymaniu nagrody 
rzeczowej. 

16. Regulamin konkursu fotograficznego „Niezwykłe miejsca w Gminie Zagrodno” dostępny 
jest na stronie internetowej www.zagrodno.info. 

17. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie 
konkursu fotograficznego „Niezwykłe miejsca w Gminie Zagrodno” lub podadzą 
nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. 

http://www.zagrodno.info/


 

 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 


