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„Fotografia jest nie tylko odbitką na papierze światłoczułym, 

 jest także zwierciadłem świata, czasem krzywym, kiedy indziej wiernym, 

 jest przedłużeniem w czasie ulotnego spojrzenia oka,  

jest narzędziem urabiania umysłów”. 

/Urszula Czartoryska/ 

 

 

 

 



 

 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Bielska Kraina w obiektywie II” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie 

fotograficznym na najciekawsze zdjęcia z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka Bielska Kraina o tematyce: „skojarzenia z gminami członkowskimi 

LGR tj. gminą Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice.”  

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska 

Kraina, z siedzibą w Bielsku-Białej 43-382, przy ul. Tadeusza Regera 81, zwane dalej 

Organizatorem.  

3. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie najciekawszych zdjęć, prezentujących 

obszar działania Lokalnej Grupy Rybackiej Bielska Kraina  

4. Konkurs trwa od 11.03.2016 – 15.04.2016 r. 

5. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu tj. od dnia 11.03.2016 r. i obowiązuje do czasu ogłoszenia 

wyników tj. do dnia 5 maja 2016 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo 

zmiany terminu ogłoszenia wyników. 

6. O zakwalifikowaniu zgłoszeń do Konkursu decyduje data wpływu do biura 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zdjęć wraz z kartą zgłoszenia, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, 

nie będą podlegać ocenie konkursowej. 

8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.bielskakraina.pl. Szczegółowe 

informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33/ 810 57 35, 725 449 170  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bielskakraina.pl. 

9. Jeden uczestnik może zgłosić w Konkursie maksymalnie 3 zdjęcia. 

10. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia, które wykonane zostały na obszarze 

gmin: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice oraz nie 

zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach. 

 

§ 2 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich miłośników fotografii, 

którzy aparatem fotograficznym dokumentują otaczającą nas rzeczywistość.  

http://www.bielskakraina.pl/
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W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź 

opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka Bielska Kraina, członkowie Komisji Konkursu oraz ich najbliższa rodzina. 

 

§ 3 Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Będą 

przyjmowane fotografie przetwarzane cyfrowo (obróbka cyfrowa zdjęć przesłanych na 

konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom 

stosowanym w ciemni fotograficznej, czyli na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji 

koloru). Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż są niedopuszczalne. 

3. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG  

w rozdzielczości 3000 pixeli x 2000 pikseli, przy jakości min. 300 dpi, zapisane na 

nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) i w postaci wydruków w formacie  

20x30 cm. Nośnik cyfrowy oraz zdjęcia powinny być opisane imieniem i nazwiskiem, 

tytułem zdjęcia oraz opisem miejsca wykonywanego zdjęcia – miejscowość. 

4. Uczestnik konkursu ma obowiązek dołączyć do prac konkursowych, wypełnioną kartę 

zgłoszenia, na której własnym podpisem (bądź w przypadku osób niepełnoletnich, 

podpisem opiekuna prawnego) wyraża zgodę na podanie danych osobowych 

uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie 

danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska 

oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina i w innych mediach, gdzie prace będą 

prezentowane.  Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane 

jedynie dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. 

5. Uczestnik wysyłając fotografie oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu 

wyrażają zgodę na ich publikację 

 

§ 4 Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Zdjęcia do Konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą  

na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 

81, 43-382 Bielsko-Biała lub dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała  

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”. 

2. Okres nadsyłania prac: 11 marzec – 15 kwiecień 2016 r. (decyduje data stempla 

pocztowego, zdjęcia oddane po terminie nie będą uczestniczyły w Konkursie). 



 

3. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem materiałów  

do Konkursu. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

źle zabezpieczonych prac. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 

 

§ 5 Komisja Konkursu 

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursu powołaną przez Organizatora konkursu, 

która wyłoni Laureatów. 

2. Komisja Konkursowa składać będzie się z 5 osób wytypowanych przez Zarząd 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. 

3. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania. 

4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

 

§ 6 Nagrody i wyróżnienia 

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac. 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

I m-ce aparat fotograficzny; 

II m-ce power bank; 

III m-ce książka o tematyce fotograficznej. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora (o terminie 

laureaci powiadomieni zostaną telefonicznie lub drogą e-mailową).  

4. Organizator zastrzega sobie możliwości nie przyznania nagrody głównej lub nie 

przyznania żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac. 

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bielskakraina.pl,  

w terminie do 5 maj 2016 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

terminu ogłoszenia wyników. 

6. Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (www.bielskakraina.pl) oraz wyeksponowane 

zostaną w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina  

w Bielsku-Białej przy ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała. 

http://www.bielskakraina.pl/


 

 

§ 7 Prawa autorskie 

1. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć konkursowych dostarczonych 

Organizatorowi oraz prawa do nieograniczonego korzystania i rozporządzania przez 

Organizatora w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art.  

50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) w szczególności na polu ich eksploatacji  

w związku z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:  

a) wyłącznego używania i wykorzystania zdjęć, będących przedmiotem 

konkursu, we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej  

i usługowej, 

b) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć wszelkimi technikami graficznymi,  

c) zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, reklamie 

prasowej, na billboardach, plakatach, ulotkach, poprzez dokonywanie zapisu 

zdjęć na nośnikach elektronicznych,  

d) publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych 

i zamkniętych,  

e) wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych,  

z wykorzystaniem zdjęć. 

2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem 

Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego zdjęć dostarczonych  

do konkursu. 

3. Uczestnik zezwala nieodpłatnie Organizatorowi na opracowanie zdjęć konkursowych 

dostarczonych Organizatorowi. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i  nie podlegają zwrotowi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny 

oraz do nie wyłaniania zwycięzcy. 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone 

z Konkursu. 



 

5. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. 

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.  

7. Dodatkowych informacji udziela biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

Bielska Kraina z siedzibą w Bielsku-Białej, tel. 33/ 810 57 35, e-mail: 

biuro@bielskakraina.pl.  
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