
Regulamin konkursu fotograficznego  
 pt. „ Piękna nasza Gmina” 

 
 
 

I. Przepisy ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Łubowo  Andrzej Łozowski. 
2. Konkurs  prowadzony jest poprzez  stronę internetową  www.lubowo.pl  
3. Celem przyświecającym konkursowi jest  gromadzenie i popularyzacja najciekawszych 

fotografii promujących Gminę Łubowo, piękno przyrody i krajobrazu, obiekty, ciekawe 
miejsca. Kategorie konkursowe to: 
a.  „ Gmina Łubowo – najciekawsza inwestycja gminna” 
b.  „ Gmina Łubowo – moje wakacje” 
c.  „ Gmina Łubowo - obrazki” 

 
 

II. Zasady uczestnictwa 
 

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący. 
2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 prace  na  każdą z podanych kategorii 

konkursowych. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości 

technicznej. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy 
to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

4. Prace należy przesyłać na adres: tomek@lubowo.pl  jako plik graficzny w formacie 
JPG. w rozdzielczości nie mniejszej niż 72 DPI i wielkości nie mniejszej niż 1800 x 2700 
pixeli. 

5. W nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich 
znaków. Pliki należy opisywać bez przerw (bez znaku spacji) z podkreślnikami: 
nazwisko, imię, nr. kategorii, np.: kowalski_jan_a, w temacie  e-maila: 
 „Piękna nasza Gmina” – konkurs fotograficzny. 

6. Razem z pracami należy nadesłać  formularz zgłoszeniowy zawierający następujące 
informacje: 
-  imię i nazwisko autora,  
-  adres e-mailowy autora. 
- krótki opis przedstawionego zdjęcia  zgodny z tytułem kategorii konkursowej. 
  
Wzór formularza znajduje się w zał. nr 1. 
Dodatkowo FORMULARZ należy wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć do 
Urzędu Gminy Łubowo najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2014r. – w przeciwnym 
wypadku prace nie zostaną poddane pod głosowanie publiczne na stronie 
internetowej. 
 

7. Zgłaszający niniejszym gwarantuje, iż dzieło w żaden sposób nie stanowi naruszenia 
jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich, oraz że zgłoszone prace 
nie zostały nagrodzone w innych konkursach. 

http://www.lubowo.pl/
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8. Zgłaszanie prac od 21.07.2014 do 17.08.2014 r. 
9. Fotografie nadesłane po powyższym terminie nie będą brane pod uwagę w 

Konkursie. 
10. Po 10 sierpnia 2014r. Komisja Organizatora  wybierze zdjęcia, które zakwalifikują się 

do dalszego etapu. Komisja ma za zadanie tylko segregację zdjęć zgodną z 
regulaminem. Zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej www.lubowo.pl 
anonimowo i poddane pod głosowanie. Zakończenie głosowania nastąpi w dniu 22 
sierpnia 2014r. o godz. 24.00. Wyboru zdjęć dokonują internauci poprzez oddanie 
głosu na poszczególne fotografie.  

11. Wyniki Konkursu zostaną podane podczas Dożynek  Gminnych 24 sierpnia 2014r. 
oraz na stronie internetowej Organizatora (www.lubowo.pl ). 

12. Nagrodzone zostanie jedno  zdjęcie, które otrzyma największą ilość głosów 
internautów w każdej kategorii konkursowej. Komisja zastrzega sobie prawo do 
przyznania dodatkowej nagrody specjalnej. 

13. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe związane z dziedziną 
fotografii. 

14. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) 
a także z wyrażaniem zgody na publikację prac na stronie www.lubowo.pl. 

15. Po zakończeniu konkursu prace pozostaną zachowane w jednej z galerii na ww. 
stronie internetowej, chyba,  że do Organizatora wpłynie prośba o ich usunięcie. 

 
 

III. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o 
grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.). 

2. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani 
naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i 
osobistych praw autorskich oraz, że osoba przekazująca prace konkursowe posiada 
zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i posiada uprawnienia do 
wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez 
osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych 
powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu 
roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie 
powstaną z tego tytułu. 

3. Organizator nie odpowiada za niezgodne z prawem kopiowanie i dalszą publikację 
praca w internecie lub innych mediach. 

4. Uwaga! W przypadku zbyt małego zainteresowania konkursem organizator 
zastrzega sobie prawo jego  odwołania. 
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zał. nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „Piękna nasza Gmina” 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
do udziału w konkursie fotograficznym „ Piękna nasza Gmina” 

 
 
 

1. Imię i Nazwisko  : 

…………………………………………………………………………………………................................. 

 

2. Adres adres e-mailowy autora :  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Krótki opis przedstawionego zdjęcia  zgodny z tytułem kategorii konkursowej :  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
 
 
 

 
Oświadczam, iż znam postanowienia regulaminu konkursowego i w pełni go akceptuję. 
Oświadczam, iż jestem jedynym autorem pracy konkursowej. 
                                                                                              
 
 

…………………………………………………………………………….  

       Czytelny podpis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy wypełnić w przypadku osoby  niepełnoletniej: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „ Piękna nasza Gmina”, którego organizatorem jest Wójt  

Gminy Łubowo Andrzej Łozowski. Niniejszym oświadczam, iż znam postanowienia regulaminu konkursowego i w 

pełni go akceptuję. 

                                                                                          

…………………………………………………………………………….  

       Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna                
 

 
 


