
 
 

 
 

 
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich: 

Europa inwestuj ąca w obszary wiejskie”  

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Pi ękno cewickich lasów na fotografii” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

a) Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Piękno cewickich lasów na fotografii”, zwanego 

dalej Konkursem, jest Gmina Cewice, z siedzibą przy ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice. 

b) Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” – 

integracja społeczności Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez organizację festynu rodzinnego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w 

ramach działania 413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, 

które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają 

się do osiągnięcia celów tej osi. 

c) Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego nastąpi 14 sierpnia 2011 roku podczas imprezy 

„Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” . 

d) Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Gminy Cewice 

www.cewice.pl. Pytania naleŜy kierować drogą elektroniczną na adres redaktor@cewice.pl, 

bądź dzwoniąc pod numer 059 861-34-90. 

 

2. CELE KONKURSU: 

a) Promowanie obszaru Gminy Cewice i jej walorów przyrodniczych.  

b) Wspieranie twórców – fotografów z terenu gmin będących partnerami Fundacji Partnerstwo 

Dorzecze Słupi.  

 

3. ZASADY KONKURSU: 

a) Przedmiotem prac konkursowych muszą być lasy połoŜone na terenie Gminy Cewice (fauna, 

flora, obiekty leśne). 

b) Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gmin będących partnerami Fundacji 

Partnerstwo Dorzecze Słupi (gminy: Borzytuchom, Bytów, Cewice, Czarna Dąbrówka, 

Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kołczygłowy, Kobylnica, Parchowo, 

Postomino, Potęgowo, Sławno, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Tuchomie, Ustka), którzy 

ukończyli 18 rok Ŝycia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz osoby, które 

ukończyły 13 rok Ŝycia (posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych) za 

pisemną zgodą prawnych opiekunów. Zgodę tę naleŜy dołączyć do zgłoszenia.  

c) Konkurs jest przeznaczony dla amatorów i profesjonalistów. 

d) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy w Cewicach, członkowie 
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Komisji Konkursowej oraz ich osoby bliskie. 

e) KaŜdy uczestnik moŜe dostarczyć do Organizatora maksymalnie 5 fotografii.  

f) Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach 

fotograficznych oraz publikowane. 

g) Zabrania się stosowania fotomontaŜy.  

h) Osoba zgłaszająca zdjęcie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie.  

i) Zgłaszający wyraŜa zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję na publiczne 

udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby promocji i realizacji Konkursu oraz 

innych promocyjnych działań Gminy Cewice, w tym: 

- nieodpłatne, wielokrotne publikowanie zgłoszonych fotografii wraz z umieszczeniem przy 

nich danych osobowych uczestnika, 

- publikowanie ich w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem i innymi 

działaniami promocyjnymi Gminy Cewice, 

- publikację dostarczonych zdjęć na stronie internetowej Gminy Cewice www.cewice.pl,  

- wykorzystywanie ich w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, w tym w 

szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu na materiałach 

reklamowych i promocyjnych, prezentację w mediach (takŜe elektronicznych), 

wprowadzanie do pamięci komputerowej i sieci multimedialnych na terenie Polski i za 

granicą, 

- przekazanie dostarczonych prac do Jury w celu ich oceny  

j) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

k) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.  

 

4. PRZEBIEG KONKURSU: 

a) Aby wziąć udział w Konkursie naleŜy przygotować: 

− Zdjęcia w ilości 1-5, w formacie 15x20 cm na papierze fotograficznym  

− Kopie zdjęć na nośniku CD/DVD w oryginalnej rozdzielczości, nie mniejszej niŜ 5 MP 

(dłuŜszy bok powinien mieć min. 2500 pikseli).  

− Kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Gminy Cewice oraz w Urzędzie Gminy 

w Cewicach - pokój nr 18, 

− Zgodę opiekuna prawnego – w przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności 

prawnych.  

Fotografie na papierze fotograficznym i na nośniku CD/DVD oraz w/w dokumenty naleŜy 

dostarczyć do Urzędu Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, pokój nr 18 

(osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z zapisem: „Zdjęcia na 

konkurs fotograficzny „Piękno cewickich lasów na fotografii” do dnia 10.08.2011 r. 
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b) KaŜde zdjęcie naleŜy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem. 

c) Zwycięskie zdjęcia zostaną wyłonione w drodze obrad komisji konkursowej powołanej przez 

Organizatora. KaŜdy z członków komisji konkursowej oceniając zdjęcie przyznaje od 0 do 5 

punktów. 

d) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.  

 

5) NAGRODY: 

a) Komisja konkursowa wybierze trzech najlepszych autorów zdjęć. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do odejścia od ww. punktu regulaminu w przypadku, gdy 

jakość zgłoszonych do konkursu zdjęć, bądź ich tematyka, nie będzie spełniała minimalnych 

załoŜeń ustalonych przez Jury. Decyzję o takim rozwiązaniu podejmuje komisja konkursowa.  

c) Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, a wybrane przez 

Organizatora zdjęcie zwycięzcy wraz z artykułem relacjonującym imprezę „Cewickie lasy – 

relaks i leśne rarytasy” – integracja społeczności Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez 

organizację festynu rodzinnego” zostanie opublikowane w prasie regionalnej  

 


