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Rozwoju Obszarów Wiejskich

Regulamin konkursu fotograficznego
pn. „Cztery pory roku”
Konkurs fotograficzny pn. „Cztery pory roku” organizowany jest przez Lokalną Grupę
Działania Fundację Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem
rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Celem konkursu jest uchwycenie w różnych porach roku piękna zmieniającego się krajobrazu
na terenie Lokalnej Grupy Działania Euro-Country tj. gmin: Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza,
Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś, aktywizacja mieszkańców obszaru objętego
Lokalną Strategią Rozwoju oraz pozyskanie materiału fotograficznego dokumentującego
walory krajobrazowe obszaru LGD Euro-Country.
Zasady:
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne przedstawiające obszar LGD Euro-Country
(tj. gminy: Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś) w
różnych porach roku. Fotografie mają przekazywać osobiste spojrzenie na otoczenie i piękno
rodzimej przyrody.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących amatorów.
3. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.
4. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie cztery prace, prezentujące inną porę roku.
5. Prace należy opisać, powinny zawierać podstawowe informacje: temat (tytuł) zdjęcia,
miejsce wykonania (jeżeli jest do sprecyzowania), imię i nazwisko oraz adres autora. Należy
także zaznaczyć kierunek (górę) zdjęcia.
6. Prace należy przesyłać do 31.10.2014 r. mailem (info@euro-country.pl) lub dostarczyć do
siedziby biura na nośniku CD.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.10.2014 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone
05.11.2014 r.
8. Nagrodą w konkursie jest publikacja prac w kalendarzu na rok 2015.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji (w
formie elektronicznej i drukowanej) wszystkich nadesłanych prac do celów reklamowych w
prasie, TV, na plakatach i innych wydawnictwach i wydawnictwach własnych z podpisem
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nazwiska autora. Nadesłane prace nie będą zwracane. Przesłanie prac wiąże się z
przekazaniem praw autorskich do zdjęć Fundacji Euro-Country, oraz praw do publikacji zdjęć
w materiałach promocyjnych LGD Euro-Country.
11. Adres, na który należy dostarczyć prace:
Fundacja Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, e-mail: info@euro-country.pl, tel. 77 4875 42
12. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, które wybierze 12 zdjęć do
kalendarza. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie mógł być kwestionowany.
13. Autorzy zdjęć opublikowanych w kalendarzu, otrzymają 5 kalendarzy do własnej
dystrybucji.
14. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu. Ostateczną
instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
16. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

