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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa 

się Konkurs Fotograficzny „Kaszubski Rybak, 

Kaszubskie Morze” zwany dalej konkursem. 

 

§2 

 

Organizatorem konkursu fotograficznego jest 

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa 

Rybacka (PLGR) z siedzibą przy ul. gen. J. Hallera 19 

84-120 Władysławowo, NIP 5871676938, REGON 

220897221, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk Południe, Wydział VIII Gospodarczy, Numer  

w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000340618 

zwanym dalej Organizator. 

 

§3 

 

Konkurs jest jednym z działań realizowanych  

w ramach aktywizacji społeczności lokalnej na 

obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju 

Obszarów Rybackich. 

 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

 

§4 

 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 12 

roku życia. 

 

III. CEL KONKURSU 

 

§5 

 

 Celem konkursu jest: 

 wzmocnienie tożsamości i integracji  

z regionem; 

 aktywizacja lokalnej społeczności jak również  

i społeczności spoza regionu; 

 poszerzenie posiadanej galerii zdjęć 

przedstawiającej region Północnych Kaszub, 

co pozwoli na lepsze promowanie regionu  

w folderach, ulotkach itp. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

§6 

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest 

dostarczenie do organizatora zdjęć oraz wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem 

zamieszczonych na stronie www.plgr.pl. 

 

§7 

 

Poprawne zgłoszenie powinno zawierać: 

1. Zdjęcia w liczbie maksymalnie 5 sztuk,  

w formacie nie mniejszym niż 15x20 cm na 

papierze fotograficznym, 

2. Na odwrocie każdego ze zdjęć powinien 

znaleźć się podpis miejsca, które dane zdjęcie 

przedstawia oraz numer kategorii 

tematycznej, 

3. Kopie zdjęć na nośniku CD/DVD w oryginalnej 

rozdzielczości, nie mniejsze niż 5 MP (dłuższy 

bok powinien mieć min. 2500 pikseli). 

4. Wypełniony formularz osobowy wraz  

z oświadczeniem o zapoznaniu się przez 

uczestnika z regulaminem i akceptacją jego 

warunków oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w nim zawartą. 

5. Osoby niepełnoletnie posiadające ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych powinny 

dołączyć do formularza pisemną zgodę 

prawnych opiekunów. 

http://www.plgr.pl/
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§8 

 

Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście do 

siedziby Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska 

Lokalna Grupa Rybacka (ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 

Władysławowo) w zamkniętej kopercie. Kopertę 

należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz 

zatytułować Konkurs Fotograficzny „Kaszubski Rybak, 

Kaszubskie Morze”. Na odwrocie zdjęć należy 

zaznaczyć, do jakiej kategorii się odnoszą: I, II lub III. 

 

V. WARUNKI TECHNICZNE/TEMATYKA 

KONKURSU 

 

§9 

 

1. Konkurs będzie trwał w terminie od dnia 

15.01.2013 r. do dnia 15.04.2013 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu podanego w punkcie 1. 

3. Konkurs podzielony będzie na 3 kategorie 

tematyczne. 

- I kategoria: Rybak Kaszubski – współczesne 

życie i praca, 

- II kategoria: Morze jako żywioł, 

- III kategoria: Porty i przystanie Północnych 

Kaszub. 

4. Zdjęcia przesłane do oceny mogą być 

czarnobiałe lub w kolorze. 

5. Nadesłane zdjęcia powinny być w formie 

oryginalnej, niepoddane obróbce cyfrowej. 

6. W każdej kategorii zostaną wytypowane  

2 nagrodzone prace. 

7. Data 15.04.2013 r. jest datą kończącą 

przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych.  

8. Formularze przyjmowane będą w godzinach 

pracy Biura PLGR tj.: 

- poniedziałek, środa – od 9:00 do 17:30 

- wtorek, czwartek, piątek – od 9:00 do 15:00 

9. Do 15 dni po zakończeniu konkursu na stronie 

Stowarzyszenia zostaną ogłoszone nazwiska 

zwycięzców konkursu. 

 

§10 

 

Jeden uczestnik może przesłać zgłoszenia na wszystkie 

trzy kategorie tematyczne. 

 

§11 

 

Osoba zgłaszająca zdjęcie musi posiadać wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie, w tym zgodę osób 

trzecich, które mogą pojawić się na zdjęciach na ich 

publiczne udostępnianie i ponosi pełną 

odpowiedzialność w tym zakresie i w stosunku do tych 

osób. 

 

 

§12 

 

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną  

i nieograniczoną terytorialnie licencję na publiczne 

udostępnianie fotografii przez organizatora konkursu 

na potrzeby promocji i realizacji konkursu oraz innych 

promocyjnych działań PLGR, w tym: 

- nieodpłatne, wielokrotne publikowanie fotografii 

wraz z umieszczeniem przy nich imienia i nazwiska 

autora, 

- promowanie ich w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem i innymi działaniami 

promocyjnymi PLGR, 

- publikację dostarczonych zdjęć na stronie 

internetowej Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej: www.plgr.pl, 

- wykorzystanie ich w celach marketingowych  

i promocyjnych organizatora, w tym w szczególności: 

utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do 

obrotu na materiałach promocyjnych i reklamowych, 

prezentację w mediach, wprowadzanie do pamięci 

http://www.plgr.pl/
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komputerowej i multimedialnej na terenie Polski i za 

granicą. 

 

§13 

 

Uczestnik wyraża zgodę na publiczną ocenę na forum 

swoich zdjęć zgłoszonych do konkursu podczas 

warsztatów fotograficznych opisanych w §21 

niniejszego regulaminu. 

 

§14 

 

W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Biura 

PLGR oraz Członkowie Zarządu, ani ich rodziny . 

 

VI. REGUŁY PROWADZENIA KONKURSU 

 

§15 

 

Spośród zdjęć zgłoszonych do konkursu, z każdej 

kategorii 3 osobowa komisja wybierze 2 zdjęcia, które 

zajmą odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. 

 

§16 

 

W skład Komisji wchodzić będą wybrany Członek 

Zarządu Stowarzyszenia PLGR, Dyrektor Biura PLGR 

oraz wybrany Fotograf niebiorący udziału w konkursie.  

      

 

VII. OCENA ZDJĘĆ 

 

§17 

 

Zdjęcia będą oceniane pod względem, jakości 

wykonania oraz zgodności z tematyką konkursu. 

 

VIII. NAGRODY 

 

§18 

 

Dla zwycięzców w danej kategorii konkursu 

przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci:. 

- dla zdobywców 1 i 2 miejsca w każdej z kategorii - 

program do obróbki zdjęć (np. Corel Paint Shop Pro X4 

PL BOX lub inne podobne), 

- dla zdobywców 1 miejsca w każdej z kategorii – 

profesjonalny statyw do aparatu. 

 

 

§19 

 

Dla wszystkich uczestników konkursu zostaną 

zorganizowane warsztaty fotograficzne 

poprowadzone przez profesjonalnego artystę 

fotografika.  

 

§20 

 

Dodatkowo dla zwycięzców oraz dla 4 wyróżnionych 

prac odbędą się całodniowe warsztaty plenerowe pod 

okiem profesjonalnego artysty fotografika, 

przeprowadzone na Półwyspie Helskim. 

 

§21 

 

Uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich 

zdjęć odbędzie się w siedzibie Biura PLGR do 30 dni po 

zakończeniu konkursu. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§22 

 

Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że 

zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje 

jego warunki.  

 

§23 
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Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie 

Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa 

Rybacka (ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo) 

oraz na stronie www.plgr.pl. Szczegółowe informacje 

o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu, 

058/ 7746890 lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: biuro@plgr.pl oraz w miejscu 

przeprowadzenia konkursu. 

 

§24 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

zmian w regulaminie oraz zakończenia konkursu bez 

wyboru którejkolwiek z prac. 

 

    

mailto:biuro@plgr.pl

