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Załącznik do Uchwały Zarządu 18/2020
z dnia 24.04.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
realizowanego w ramach projektu
Annogórska moc ziół
I. Organizatorzy
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 67 130/131
www.annaland.pl

Místní akční skupina Opavsko z.s.
Opavská 228; 747 41 Hradec nad Moravicí,
tel. +420 553 783 928
www.masopavsko.cz
II. Cel

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii przedstawiających atrakcyjność obszaru
pogranicza polsko-czeskiego wykorzystując w tym celu walory przyrodnicze. Działanie to przyczyni się
do pobudzenia i zaangażowania społeczności pogranicza i zainspirowaniu jej otaczającą nas przyrodą
i wyjątkowymi krajobrazami. Ponadto uwrażliwienie mieszkańców pogranicza na piękno przyrody regionu
oraz rozpowszechnianie idei fotografii, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
III. Opis przedmiotu Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest dostarczenie fotografii z własnych zasobów, przedstawiających
atrakcyjność przyrodniczą obszaru pogranicza w różnych porach roku.
2. „Annogórska moc ziół” to konkurs na wykonanie zdjęć krajobrazów, roślin i ziół występujących
na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz Mistni akční skupina Opavsko.
3. Fotografie należy wykonać samodzielnie. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
4. Jedna osoba może przesłać jedno zgłoszenie za pośrednictwem formularza zawierającego wykaz
do 10 fotografii wraz z nagraniem ich na płycie CD/DVD.
5. Każdy plik zawierający fotografię należy opisać tak aby Organizatorzy nie mieli wątpliwości
co przedstawia.
IV. Adresaci
Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców obszarów Organizatorów.
V. Fotografia
1. Technika wykonania fotografii w tym forma: pion/poziom jest dowolna.
2. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jakość zdjęcia nadająca się na wydruk A4 i A3.
Fotografia o minimalnej rozdzielczości 1024x768 plx i/lub minimalnej rozdzielczość 250 dpi.
3. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości Fotografii.
4. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
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5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących
z różnych plików.
6. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
7. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii,
że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku.
8. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografie, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji
do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych m.in. w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu i promocji projektu „Annogórska moc ziół” oraz w zakresie wynikającym
z treści niniejszego Regulaminu.
VI. Kategorie i kryteria oceny prac
1. W sumie zostanie wyłonionych 8 laureatów Konkursu. Sześciu po stronie Stowarzyszenia Kraina św.
Anny i dwóch po stronie Místní akční skupina Opavsko z.s.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a. Poczatkujący –dla osób które chcą rozpocząć przygodę z fotografią lub już wykonują zdjęcia,
ale nie brali do tej pory udziału w żadnych konkursach i nie publikują jeszcze swoich prac.
b. Zaawansowanych – dla posiadających dorobek fotograficzny, którzy brali już udział w
konkursach i publikują swoje prace.
3. Zgłoszone prace ocenione zostaną pod względem:
a. poprawności merytorycznej – nawiązanie do lokalnej przyrody,
b. zgodności z tematyką i zasadami konkursu,
c.

pomysłowości i kreatywności,

d. staranności wykonania.
VII. Zasady udziału w konkursie
1. Warunkiem

uczestnictwa

jest

przesłanie

lub

dostarczenie

w

nieprzekraczalnym

terminie

do dnia 17 lipca 2020 r. prac konkursowych wraz z Formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu).
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane w innych
konkursach a prawa autorskie do zgłoszonych prac nie zostały przekazane innemu podmiotowi.
3. Zgłoszenia i prace należy dostarczyć do Organizatorów:
a) dla uczestników Konkursu strony polskiej do Stowarzyszenia Kraina św. Anny
b) dla uczestników Konkursu strony czeskiej Místní akční skupina Opavsko z.s.
4. Zgłoszenia i prace mogą zostać doręczone osobiście w kopercie lub nadane pocztą lub przesyłką
kurierską (na koszt nadsyłającego) na adresy Organizatorów z dopiskiem „Annogórska moc ziół” (decyduje data dostarczenia).
5. Zgłoszenia nie podpisane i prace anonimowe oraz bez wymaganych danych osobowych i adresowych
nie będą oceniane.
6. Prace konkursowe złożone lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie.
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7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
VIII. Terminarz
1. Ogłoszenie konkursu: 27 kwiecień 2020 r.
2. Termin składania prac: 17 lipiec 2020 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu do: 31 lipiec 2020 r.
4. Termin i miejsce wręczania nagród zostanie podany przez Organizatorów na stronie internetowej
www.annaland.pl lub telefonicznie.
IX. Nagrody
1. Organizatorzy przyznają osiem nagród głównych, będących sprzętem elektronicznym o wartości do 50
euro tj. powerbank lub głośnik Bluetooth. Dodatkowo liczne nagrody promujące obszar działania
Organizatorów.
2. Uczestnik Konkursu wskazuje w formularzu nagrodę, którą chce otrzymać w przypadku wyboru jego
prac. W sytuacji, gdy co najmniej 5 uczestników wskaże te samą nagrodę to w pierwszej kolejności
rozdysponowane zostaną powerbanki, następnie głośniki – decyduje data wpływu Zgłoszenia do
Konkursu.
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac
nienagrodzonych.
4. Wyłonienia zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
X. Komisja Konkursowa
1. W skład Komisji wejdą osoby zgodnie z wnioskiem projektowym łącznie 5 osób (2 przedstawicieli
Stowarzyszenia Kraina św. Anny., po 1 przedstawicielu: Místní akční skupina Opavsko z.s., Gminy
Leśnica, Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny).
2.

Komisja decyduje o wyłonieniu laureatów Konkursu.

3. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
XI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do niego akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. W przypadku wygranej wyraża zgodę na
umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej Organizatorów Konkursu oraz ewentualną
publikację wizerunku.
2. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikowanie zgłoszonych prac
w celach promocyjnych i jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac
w dowolnej formie ich prezentacji służących promocji obszaru projektu. Zgłoszenie prac do Konkursu
jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów praw własności złożonych prac.
3. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.
4. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich wykorzystania.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie – pkt. VII ust. 1 oraz pkt VIII - cały.
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów Konkursu.
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