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Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu 18/2021 

z dnia 13.07.2021 r. 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

realizowanego w ramach projektu 

W krainie zmysłów 

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 zwierzęta domowe i leśne 

oraz inne. 

III. Opis przedmiotu konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest dostarczenie fotografii z własnych zasobów, przedstawiających zwierzęta 

domowe i leśne oraz inne. 

2. Fotografie należy wykonać samodzielnie. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).  

3. Jedna osoba może przesłać jedno zgłoszenie za pośrednictwem formularza zawierającego wykaz  

do 10 fotografii. 

4. 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.  

3. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości fotografii. 

4. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane. 

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 konkursu przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do posiadania stosownego oświadczenia, iż dana osoba wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku.  

http://www.annaland.pl/
http://www.masopavsko.cz/
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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 zadań realizowanych przez Organizatorów także innych, nie 

związanych z przedmiotowym zadaniem ( W krainie zmysłów).   

 

9. VI. Kryteria oceny prac 

1. W sumie zostanie wyłonionych do 4 laureatów konkursu, dwóch ze strony Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny oraz dwóch z Místní akční skupina Opavsko z.s.  

2. Zgłoszone prace ocenione zostaną pod względem: 

a. poprawności merytorycznej, 

b. zgodności z zasadami konkursu, 

c. staranności wykonania. 

 

VII. Zasady udziału w konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie  

od 2 sierpnia do 30 września 2021 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 należy dostarczyć w kopercie lub wysłać mejlem na adres euroregion@annaland.pl.  

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. 

7. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pochodzące z obszaru Organizatorów. 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

VIII. Terminarz 

1. Ogłoszenie konkursu: 2 sierpnia 2021 r. 

2. Termin składania prac: 30 września 2021 r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu do: 29 października 2021 r.  

4. Termin i miejsce wręczania nagród zostanie podany przez Organizatorów na stronie internetowej 

www.annaland.pl lub telefonicznie. 

 

 

 

mailto:euroregion@annaland.pl
http://www.annaland.pl/
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IX. Nagrody 

1. Organizatorzy przyznają cztery nagrody główne (dla czterech laureatów) oraz nagrody promujące 

obszar działania Organizatorów dla wszystkich uczestników. 

2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac 

nienagrodzonych.  

3. Wyłonienia zwycięzców konkursu dokona Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją.  

 

X. Komisja konkursowa 

1. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Kraina św. Anny oraz Místní akční skupina 

Opavsko z.s. (od 3 do 5 osób). 

2. Komisja zdecyduje 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. Zgłoszenie prac do konkursu jest 

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów praw własności złożonych prac. 

3. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich wykorzystania. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie – pkt. VII ust. 1 oraz pkt VIII - cały.  

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów konkursu. 


