
Regulamin 
konkursu fotograficznego pn. „Gmina Stanin w obiektywie” 

§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem  konkursu  fotograficznego  pn.  „Gmina  Stanin  w  obiektywie”  jest  Wójt
Gminy Stanin we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Staninie.

.
§ 2

Cel konkursu

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców na piękno Gminy Stanin oraz dostrzeganie
niezwykłych atrakcji turystycznych, w szczególności:
a) zachęcanie do ukazania piękna i bogactwa naturalnego i kulturowego,
b) propagowanie  i  rozwijanie  zainteresowań  przyrodniczych  i  kulturowych  wśród

mieszkańców,
c) wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno atrakcji turystycznych w sposób

promujący walory przyrodnicze i kulturowe miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy,
d) krzewienie lokalnego patriotyzmu,
e) utożsamianie się ze środowiskiem lokalnym,
f) promocja Gminy poza jej granicami.

§ 3 
Kryteria prac konkursowych

1. Przedmiotem  konkursu  jest  autorska  praca  będąca fotografią,  która  powinna  być
przedstawiona w formie elektronicznej, co najmniej 1843 x 1252 px, 

2. Prace  nie  mogą  być  opatrzone  widocznymi  i  niewidocznymi  znakami  wodnymi  ani
żadnymi innymi bezpośrednimi formami podpisu autora. Imię i nazwisko autora będzie
umieszczone na stronie widokówki przeznaczonej do korespondencji.

3. Tematyka konkursu dotyczy przyrody i dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Stanin.

§ 4
Warunki uczestnictwa w konkursie

1.  Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Stanin.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni przez Organizatora.
5. Każdy  Uczestnik  zgłasza  do  Konkursu  max.  3  fotografie wykonane  samodzielnie,  nie

reprezentowane na innych konkursach. 
6. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 
7. Zgłoszenie  prac  na  Konkurs  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  niniejszego

regulaminu,  wyrażeniem  zgody  na  publikowanie  danych  osobowych  zgodnie  z  ustawą  
z dnia z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

8. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaświadczeniem, że zgłoszona fotografia
nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnianie zdjęć nie będzie prowadziło do
naruszenia prawa. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby
zostać skierowane do Organizatora Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 



9. Z  chwilą  doręczenia  Organizatorowi  pracy  konkursowej  zgodnie  z  niniejszym
Regulaminem,  Organizator  nabywa  własność  plików  cyfrowych  zgłoszonych  przez
Uczestnika na konkurs i  uzyskuje licencję  upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego
publikowania pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 
a) na stronach internetowych i fanpage’u Gminy Stanin oraz GBP w Staninie, 
b) druku oraz dystrybucji kartek pocztowych, 
c) prezentacji  w  ramach  wystawy  pokonkursowej  oraz  umieszczania  zdjęć  np.  

w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Gminy Stanin.

§ 5 
Termin i warunki dostarczania prac 

1. Konkurs trwa od dnia  1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Prace zgłoszone po tym
terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

2. Prace przygotowane w formie elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres
Organizatora: promocja@stanin.pl .

3. Praca musi być opisana na karcie zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 
4. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową i oświadczenia należy złożyć w GBP w Staninie

z siedzibą w Kosutach lub przesłać na adres Organizatora: Gminna Biblioteka Publiczna  
w Staninie, Kosuty 4A, 21-421 Tuchowicz.

5. Za osobę niepełnoletnią, biorącą udział w konkursie oświadczenia oraz kartę zgłoszeniową
wypełnia rodzic/opiekun prawny. 

6. Brak  karty  zgłoszeniowej  z  oświadczeniami  jest  równoznaczny  z  wykluczeniem pracy  
z Konkursu. 

§ 6 
Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa,  
w skład której nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz fanpage’u Organizatora nie
później niż 31 lipca 2022 r. 

3. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem konkursu, 
b) wartość artystyczna, 
c) oryginalność, pomysłowość. 

4. Komisja dokona wyboru 1 najlepszej pracy konkursowej, która zostanie wydrukowana w
formie kartek pocztowych. 

5. Autor pracy otrzyma atrakcyjną nagrodę rzeczową, która nie podlega zamianie na inne ani
zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  również  do  przyznania  dodatkowych  nagród
specjalnych.

7. Decyzje Komisji są ostateczne. 
8. Lista  nagrodzonych  prac  oraz  termin  wręczania  nagród  zostaną  opublikowane  na

fanpage’u  i  stronie  Gminy  Stanin  i  GBP  w  Staninie.  Zwycięzca/y  Konkursu  zostaną
dodatkowo powiadomieni telefonicznie o wynikach Konkursu i terminie odbioru nagród.

9. Podczas  wręczenia  nagród  zostaną  zaprezentowane  wszystkie  prace  biorące  udział
w konkursie.

10. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
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11. Nagrody, które nie zostaną odebrane w terminie do 14 dnia od daty oficjalnego wręczenia,
przechodzą na własność Organizatora. 

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie  przez  Uczestnika  do  konkursu  oznacza  zaakceptowanie  niniejszego

Regulaminu.
3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu  

w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizacje  Konkursu.  Zmiany  zostaną  ogłoszone  taką  drogą,  jaką  nastąpiło  ogłoszenie
niniejszego regulaminu. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na stronie internetowej i jest
on tożsamy z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Pytania na temat Konkursu należy kierować na adres mailowy: promocja@stanin.pl. 
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