
REGULAMIN KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO 

GMINA ŁYSOMICE W OBIEKTYWIE

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Łysomice. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Łysomice.

3. Celem  Konkursu  jest  zachęcenie  społeczeństwa  do  poznawania  naszej  gminy  w 

sposób kreatywny. Konkurs będzie służył promowaniu zabytków i atrakcji znajdujących 

się na terenie Gminy Łysomice.

4. Konkurs trwa od 19.08.2015. do 04.09.2015 r.   

II.  Uczestnicy

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Łysomice oraz 

młodzież  do  lat  18  za  pisemną  zgodą  przedstawiciela  ustawowego  (rodzica  lub 

opiekuna prawnego).

III. Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w konkursie, w czasie jego trwania, należy przesłać zgłoszenie na 

adres  sekretariat@lysomice.pl. Każdy  z  Uczestników  może  zgłosić  maksymalnie  5 

zdjęć.  

1.1  Wiadomość  przesłana  na  adres  mailowy  powinna  być  zatytułowana:  Gmina 

Łysomice w obiektywie i powinna zawierać:

• skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz 

z zawartymi tam oświadczeniami (załączniki do regulaminu)

• zdjęcie/a o preferowanych parametrach: plik w formacie JPG, rozdzielczość nie 

mniejsza niż 300 DPI, rozmiar do 10 MB)

• krótki opis sfotografowanego obiektu lub miejsca. 

  1.2  Komisja  powołana  w  celu  rozstrzygnięcia  konkursu,  będzie  oceniać  zdjęcia 

wywołane w formacie 15x21cm, dlatego Uczestnik konkursu może dodatkowo, poza 

przesłaniem zdjęć na adres sekretariat@lysomice.pl, przynieść do sekretariatu Urzędu 

Gminy Łysomice zdjęcia wydrukowane w wyżej wspomnianym formacie. 

    1.3    Komisja  nie  bierze  odpowiedzialności  za  jakość  zdjęć  po   wywołaniu  – 

Uczestnik powinien zadbać, by przesłane zdjęcie miało odpowiednią jakość.
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2. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach graficznych.

3. Zgłoszone mogą zostać wyłączne zdjęcia, które nie były dotychczas publikowane oraz 

nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

4. Prace może przesłać jedynie Uczestnik, który dopełnił wszystkich formalności.

5. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do konkursu zdjęć niezwiązanych z tematem 

konkursu,  zawierających  treści  powszechnie  uznawane  za  wulgarne  lub  obraźliwe, 

naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, wadliwych technicznie.

6. Zgłoszenia  niespełniające  warunków  regulaminu  lub  przesłane  poza  terminem  nie 

będą brały udziału w konkursie. 

7. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie zdjęcia do konkursu zostanie potwierdzone 

przez organizatora wiadomością mailową. 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator  powoła  co  najmniej  trzyosobową  komisję,  która  sprawdzi  zgodność 

nadesłanych prac z tematyką konkursu oraz pozostałe kryteria formalne.

2. Zwycięzcę,  który  otrzyma  nagrodę  główną,  wybierze  komisja  powołana  przez 

organizatora. 

3. Wszystkie zdjęcia przesłane w konkursie, które spełniają warunki formalne  zostaną 

wywołane  oraz  poddane  ocenie  przez  wszystkich  mieszkańców  na  Dożynkach 

Gminnych.

3.1 Dwa  zdjęcia,  które  zbiorą  największą  liczbę  głosów,  otrzymają  nagrodę 

publiczności.  

4. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 

13 września 2015r. w Kamionkach Małych.

5. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i  wiążące dla wszystkich Uczestników 

konkursu i nie przysługuje od nich odwołanie. 

V. Nagrody

1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

I nagroda – tablet 

I nagroda publiczności – nagroda niespodzianka

II nagroda publiczności – nagroda niespodzianka

1.1 Komisja może przyznać dodatkowe nagrody – wyróżnienia.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

VI.Prawa autorskie



1. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania  

dalszej  licencji)  na  rzecz  organizatora  do  korzystania  (w  sposób  nieograniczony 

czasowo  i  terytorialnie)  w  dowolnym  celu,  a  w  szczególności  w  działaniach 

promocyjnych,  podejmowanych  przez  organizatora,  na  następujących  polach 

eksploatacji:

• wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie

• wykorzystanie  zdjęć  do  aktualizacji  strony  internetowej  Urzędu  Gminy 

Łysomice, prezentacji o Gminie Łysomice, portali społecznościowych i innych 

materiałów marketingowych

• publikację  zdjęć,  publiczne  wystawienie,  wyświetlenie  i  udostępnianie  prac 

konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i  

czasie przez siebie wybranym

2. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielenia dalszej licencji.

VII. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo publicznie udostępniać nadesłane zdjęcia w dowolnym czasie i  

formie oraz nieodpłatnie wykorzystywać je w celu popularyzacji konkursu oraz promocji 

Gminy Łysomice.

2. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  nielegalne  wykorzystanie  zdjęć 

opublikowanych  na  stronie   www.lysomice.pl (w  tym  kopiowanie,  udostępnianie 

osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.

3. W przypadku, gdy nastąpią nieprzewidziane zdarzenia, mające wpływ na organizację 

konkursu,  organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  regulaminu. 

Ponadto  Organizator  ma  prawo  odwołać  konkurs  w  każdym  czasie  bez  podania 

przyczyn. 
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