
 

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO W OBIEKTYWIE” 

§1 
Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem  konkursu fotograficznego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
 „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24. 

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach Projektu współpracy pt. „Budowanie marki lokalnej 
jako wizytówka produktów i usług tradycyjnych” (BeMol) dofinansowany ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.3 
Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. 

§2 
Postanowienia ogólne 

1. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
Organizatora pod adresem www.ziemiachelmonskiego.pl. 

2. Konkurs trwa od 12.10.2022 do 14.11.2022 

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu 
w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 
w Konkursie. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
§3 

Cele konkursu 

1. Głównym celem konkursu jest promocja zasobów przyrodniczych, kulturowych 
i historycznych obszaru Ziemi Chełmońskiego, tj. obszarów wiejskich gmin: Radziejowice, 
Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa 
Sucha oraz miasta i gminy Mszczonów. 

2. Ponadto celami konkursu są: 

 aktywizacja i integracja mieszkańców z gmin objętych działaniem LGD; 
 wzbogacenie oferty działań kulturalnych i edukacyjnych skierowanej do 

mieszkańców z obszaru „Ziemi Chełmońskiego”; 

 zachęcenie mieszkańców do odkrywania miejsc cennych pod względem 
przyrodniczym, kulturowym i historycznym; 

 wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych wraz z krótkim wierszem/hasłem; 

 wydanie kalendarza na rok 2023 zawierającego wybrane zdjęcia oraz wiersze/hasła 
zgłoszone do konkursu. 

 
 
 

 
 



 

§4 
Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich gmin: Radziejowice, 
Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, 
Nowa Sucha oraz miasta i gminy Mszczonów.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców bądź 
opiekunów prawnych udzieloną zgodnie z załącznikiem. 

§5 
Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne oraz krótkie wiersze/hasła promujące zasoby 
Ziemi Chełmońskiego. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane samodzielnie wraz 
z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik do Regulaminu 
Konkursu. Do zdjęcia/zdjęć należy dołączyć krótki  wiersz/hasło promujące zasoby obszaru 
Ziemi Chełmońskiego.  

3. Format zdjęcia jaki należy zgłosić do konkursu to cyfrowy plik .jpg, max. 5 MB, 300 dpi. 

4. Na zdjęciu nie powinny znajdować się wizerunki osób, numery rejestracyjne pojazdów, 
numery domów.  

5. Praca fotograficzna powinna być wykonana podczas trwania konkursu. Dopuszcza się do 
udziału również zdjęcia wykonane w 2022 r. przed datą ogłoszenia konkursu. 

6. Zdjęcia wraz z wierszem/hasłem oraz formularzem zgłoszeniowym (podpisany skan lub 
oryginał) muszą być dostarczone do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 15.00:  

 w wersji elektronicznej drogą mailową na adres biuro@ziemiachelmonskiego.pl, 
temat wiadomości: „Ziemia Chełmońskiego w obiektywie” lub 

 na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive), w kopercie z opisem: 
„Ziemia Chełmońskiego w obiektywie” dostarczonym do Biura LGD w Żabiej Woli,  
ul. Warszawska 24 lub wysłanym na adres pocztowy Organizatora: ul. Warszawska 
24, 96-321 Żabia Wola (liczy się data wpływu do biura).  

Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio 
zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym 
innym konkursie nagradzane. 

8. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie Ziemi 
Chełmońskiego, tj. obszarów wiejskich gmin: Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, 
Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa Sucha oraz miasta 
i gminy Mszczonów. 

9. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać 
poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane, nazwę zabytku etc. Opis należy 
uzupełnić w Formularzu zgłoszeniowym. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej 
jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku. 



 

11. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że: 

 posiada pełnię praw autorskich do fotografii oraz wierszy/haseł i przenosi je na 
Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, 

 przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć oraz wierszy/haseł 
zgłoszonych do Konkursu na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 
04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), w tym szczególnie w 
zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania 
na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych 
i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do 
obrotu, 

 zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

12. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 
zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń 
terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak 
formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie 
dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników 
opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w 
wydawnictwach promujących teren LGD „Ziemia Chełmońskiego”(takich jak np. 
ulotka, folder, album, kalendarz itp.). 

13. Przekazane prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom. 

§6 
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową. 

2. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz wyłonienie 
najciekawszych fotografii wraz z wierszem/hasłem do opublikowania w kalendarzu na 
rok 2023, który zostanie rozpropagowany wśród mieszkańców obszaru LGD. Dodatkowo 
wszystkie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej LGD oraz fb. 

3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące 
kryteria:  

 zgodność zdjęcia z tematyką Konkursu – od 0 do 5 pkt, 

 oryginalność i kreatywność zdjęcia – od 0 do 5 pkt,  

 walory estetyczne i artystyczne zdjęcia – od 0 do 5 pkt,  

 atrakcyjność wiersza/hasła – od 0 do 5 pkt. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do dnia 22 listopada 2022 r. Wyniki zostaną 
opublikowane na stronie www.ziemiachelmonskiego.pl oraz fb. 

 
 



 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia 
Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie 
publikowana na stronie internetowej Organizatora oraz fb. 

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

4. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w Lokalnej Grupie 
Działania „Ziemia Chełmońskiego”, ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola, 
 tel. 46 858 91 51, e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


