
 

Regulamin konkursu fotograficznego: 
„Najpiękniejsze zdjęcia obszaru wodnego  

Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły” 

 
 I. Organizator:  

     Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27/110, 28-230 Połaniec.  

 

II. Cel konkursu:  

 

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzców, którzy wezmą udział w spływie kajakowym  

w dniu 27 i 28 czerwca 2015 r. Spływ odbędzie się na rzece Czarnej, w dniu 27 czerwca 

rozpocznie się o godzinie 10.00, natomiast w dniu 28 czerwca o godzinie 11.00. 

 

III. Regulamin: 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty .  

2. Tematyka konkursu dotyczy prac fotograficznych prezentujących najciekawsze miejsca 

obszaru wodnego LGD . 

3. Prace przyjmowane będą od osób pełnoletnich. Dopuszczane będą również prace od osób, 

poniżej 18 roku życia, posiadających zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych na 

spływ kajakowy.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie w formie cyfrowej przekazane do biura 

LGD Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110. 

6. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża 

zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego 

imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na 

ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na 

utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na 

jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz 

rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.  

7. Oświadczenie o przekazaniu zgody praw autorskich można pobrać ze strony 

www.dorzeczewisly.pl/files/oswiadczenie_prawa_autorskie.doc  

8. Ilość miejsc na spływie jest ograniczona. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac 

niż przewidywana liczba miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

9. Prace należy nadsyłać do 21 czerwca do godz. 15.00.  

10. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu 

oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. 

Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).  

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 15 865 02 16. 


