REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Odkrywamy Nasze Roztocze”
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§ 1 Postanowienia ogólne
Organizatorem IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy Nasze Roztocze”
jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą
w Zamościu przy ul. Peowiaków 92.
Celem konkursu jest:
- ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu oraz architektury obszaru
Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” tj. obszaru gmin Adamów, Józefów,
Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec,
- promocja projektów zrealizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD „Nasze Roztocze”,
- rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodą i historią ich najbliższego otoczenia.
Przedmiotem fotografii mogą być: przyroda, krajobrazy, zabytki, architektura,
ciekawe miejsca znajdujące się na terenie gmin Adamów, Józefów, Krasnobród,
Zamość i Zwierzyniec a także efekty projektów zrealizowanych w ramach wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze”. Ocenie podlegać będzie
poprawność techniczna wykonanych zdjęć oraz kreatywność w sposobie prezentacji
przedmiotu fotografii.
Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone
ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani
rozpowszechniane przez inne podmioty.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD
„Nasze Roztocze” www.lgdnaszeroztocze.pl Szczegółowe informacje o konkursie
można uzyskać także pod numerem telefonu 84 639-29-66 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30.
§ 2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych
z obszaru LGD „Nasze Roztocze” zamieszkali na terenie gmin: Adamów, Józefów,
Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie najbliższych rodzin pracowników
Biura LGD oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy fotografie w wersji
elektronicznej (płyta CD lub DVD) wraz z opisem zdjęcia. Fotografie mogą być
wykonane w dowolnej technice (kolorowa, czarno-biała, sepia).
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
wraz ze zgodą rodziców/opiekunów stanowiącego Załącznik do niniejszego
Regulaminu.
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5. Zgłoszenie przez uczestników fotografii do konkursu oznacza akceptację warunków
określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż
fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku zawarcia na
zdjęciach wizerunku ludzi uzyskano zgodę na rozpowszechnianie go.
6. Zdjęcia muszą zostać zapisane w formacie JPG o wymiarach rozdzielczości
min. 1200 x 1600 pikseli i złożone osobiście lub pocztą na nośniku CD lub DVD wraz
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym Załącznik do niniejszego
regulaminu) na adres Biura Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” ul. Peowiaków 92,
22-400 Zamość w zamkniętej kopercie z dopiskiem „IV edycja konkursu
fotograficznego Odkrywamy Nasze Roztocze”.
7. Zgłoszenia nie zawierające kompletnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie
będą rozpatrywane.
8. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie od 19.05.2014r. do 13.06.2014r.
9. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po terminie określonym w § 2 pkt. 8, nie będą
rozpatrywane.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród dla uczestników nastąpi w dniu
17.06.2014r.
§ 3 Nagrody
1. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- za zajęcie I miejsca – cyfrowy aparat fotograficzny
- za zajęcie II miejsca – przenośny odtwarzacz MP4
- za zajęcie III miejsca – mikrowieża z cyfrowym radiem, pilotem oraz odtwarzaczem
płyt CD i MP3
- dodatkowo dla wyróżnionych uczestników konkursu przewidziano śpiwory
turystyczne , albumy oraz przewodniki turystyczne.
2. Informacje o terminie i miejscu wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie
internetowej: www.lgdnaszeroztocze.pl Dodatkowo autorzy nagrodzonych fotografii
o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną poinformowani telefonicznie.
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