
 

                                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Podbabiogórski krajobraz” 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19. 

2. Celem konkursu jest promocja walorów turystycznych i przyrodniczych obszaru 

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” oraz upowszechnianie i popularyzacja 

fotografii jako dziedziny sztuki, jak również zachęcenie uczestników do odwiedzenia 

atrakcji turystycznych i krajobrazowych, do zapoznania się z dziedzictwem 

przyrodniczym i historycznym regionu i do utrwalania tego piękna przy pomocy 

fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacyjnej. 

3. Konkurs przeprowadzony jest na terenie 9 gmin tj. Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów 

- gmina, Jordanów – miasto, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, 

Zawoja, Zembrzyce. 

4. Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela Biuro Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Podbabiogórze” tel. /33/ 874- 41-72, kom. 667-609-609 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy obszaru LGD „Podbabiogórze” - osoby            

w różnym wieku, w tym grupy defaworyzowane: młodzi ludzie bez pracy, narażeni na 

wykluczenie, matki  z dziećmi, kobiety 45+, starsi 60+, uzależnieni (szczególnie 

młodzi), amatorzy i profesjonaliści, osoby prywatne oraz organizacje (np. twórcy 

ludowi, lokalne stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich) z obszaru 

Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” tj. gmin. Budzów, Bystra-Sidzina, 

Jordanów- gmina, Jordanów - miasto, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków 

Podhalański, Zawoja, Zembrzyce. 



 

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały 

uprzednio zgłoszone do innego konkursu. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych 

w niniejszym regulaminie. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Jeden Uczestnik może przesłać dowolną ilość zdjęć. Spośród kilku prac przesłanych 

od jednej osoby Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie trzy fotografie, które 

będą podlegać ocenie.  

2. Każdy uczestnik przystępując do konkursu składa:  

1) wypełniony formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1),  

2) metryczkę do zdjęcia/zdjęć (Załącznik nr 2), 

3) zdjęcia w wersji elektronicznej i papierowej. 

- Wersja elektroniczna zapisana na płycie CD, DVD lub pendrive lub przesłana na 

adres e-mail: podbabiogorze@op.pl (format JPG) opatrzone imieniem i nazwiskiem 

autora, tytułem, rozdzielczość: min 300 dpi. (2613 x 3900 pikseli). 

- Wersja papierowa przesłana zdjęcia/zdjęć lub dostarczona na adres Stowarzyszenia 

LGD „Podbabiogórze”, minimalny format zdjęć 30x40 (cm). Zdjęcia należy na 

odwrocie opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem pracy z karty 

zgłoszeniowej. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac wynikłe w czasie 

przesyłki pocztowej. To uczestnik dba o ich prawidłowe zabezpieczenie. 

3. Brak któregokolwiek z załączników wyklucza z udziału w konkursie. 

4. Dokumenty należy składać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w Suchej 

Beskidzkiej w godzinach jego pracy, w terminie do 21 listopada 2022r. 

5. Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza akceptację warunków określonych                   

w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż zdjęcia złożone 

na konkurs zostały wykonane osobiście. 

6. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą być zdjęciami wykonanymi w przeszłości, które 

dotąd nie były wyróżniane, czy nagradzane.  

7. Zezwala się  na retusz fotografii  pod warunkiem, że będzie on polegał na 

zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast) oraz 

na kadrowanie zdjęć. Nie zezwala  się natomiast na stosowanie zabiegów 



 

selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku 

fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. 

8. Fotografie, na przodzie  których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki literowe lub 

cyfrowe (np. imię nazwisko autora, logo autora, data wykonania) będą 

dyskwalifikowane. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii 

o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które 

w inny sposób naruszają niniejszy regulamin. 

10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom. 

11. Fotografie w wersji papierowej należy przesłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową 

lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) do siedziby Organizatora na adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” 

ul. Mickiewicza 19 

34-200 Sucha Beskidzka 

„Konkurs fotograficzny  „Podbabiogórski krajobraz”  

lub dostarczyć osobiście w zaadresowanej kopercie (tak jak powyżej) do biura LGD. 

12. Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2022r. 

(decyduje data stempla pocztowego). 

13. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

14. Do fotografii powinna być dołączona metryczka (Załącznik nr 2). 

15. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, 

które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu. 

16. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 

naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw 

majątkowych i autorskich). Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po 

terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane. 

 

IV. OCENA FORMALNA 

 

1. Ocena formalna dokonywana jest przez Organizatora konkursu. 

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności z niniejszym regulaminem,                 

a w szczególności na sprawdzeniu, czy: 

1) zgłoszenia dokonano na karcie zgłoszenia do konkursu stanowiącej załącznik nr 1  

do niniejszego regulaminu oraz czy załączono wszystkie wymagane załączniki; 

2) wypełniono wszystkie wymagane pola karty zgłoszenia do konkursu 



 

3) karta zgłoszenia oraz prace  zostały przesłane w wyznaczonym terminie. 

 

V. OCENA MERYTORYCZNA I WYBÓR LAUREATÓW 

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu. 

2. Komisja konkursowa liczy 3 członków.  

3. Od werdyktu komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

4. Zadaniem Komisji oceniającej jest: 

o kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, 

o ocena zgłoszonych fotografii, 

o przyznanie nagród, 

5. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 

o kryteria merytoryczne, 

o wartość artystyczną  

o zgodność z tematem konkursu 

o jakość techniczną i poziom estetyczny prac. 

6. Komisja konkursowa może zwrócić się do zgłoszonej do udziału w konkursie osoby 

lub podmiotu w sprawie uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

7. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.lgdpodbabiogorze.pl.                          

O uroczystym wręczeniu nagród zwycięzcy konkursu zostaną pisemnie 

poinformowani. 

 

VI. NAGRODY 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa przyzna dyplomy                      

i nagrody rzeczowe.  

2. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody: 

             2 x nagrody rzeczowe za I miejsce   

             2 x nagrody rzeczowe za II miejsce  

             2 x nagrody rzeczowe za III miejsce 

             2 x nagrody rzeczowe za wyróżnienie 

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1) Administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze z siedzibą                

w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, numer KRS 0000254272. , tel. 33/874-41-72, 667-609-

609 adres e-mail: podbabiogorze@op.pl 

http://www.lgdpodbabiogorze.pl/


 

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” pod adresem mailowym: 

podbabiogorze@op.pl 

3) Przetwarzanie danych osobowych uczestnika odbywa się w celu rekrutacji i przeprowadzenia 

konkursu fotograficznego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celów, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa  

obowiązującymi Administratora.   

4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez uczestnika dobrowolnej zgody  

w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit.a oraz art. 9 ust.2 lit.a RODO.  

5) Osoba składająca pracę:  

-Ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,   

-Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza uczestnictwo w konkursie 

fotograficznym, 

-Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, 

- Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

   

podstawa prawna:  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie              

o ochronie danych osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określane terminem RODO ustawa                

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


