Regulamin Konkursu Fotograficznego
pt.: „Ochrona środowiska i zasobów wody z żabiej perspektywy”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „Ochrona środowiska i zasobów wody
z żabiej perspektywy”, zwanego dalej Konkursem jest Gmina Żabno, z siedzibą 33-240
Żabno, ul. Wł. Jagiełły 1.
2. Gmina Żabno jest Beneficjentem Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie
Żabno” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
3. Termin nadsyłania prac: 15 czerwiec 2014 r. – 15 sierpień 2014 r.
4. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Miasta i Gminy Żabno
www.zabno.pl w zakładce „Budowa kanalizacji”.

§2
CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest promocja Projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno”
poprzez organizację konkursu fotograficznego promującego aspekty ekologiczne.
2. Zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w Projekcie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno”.
3. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat celów i korzyści wynikających z realizacji
projektów infrastrukturalnych, istotnych dla zwiększenia konkurencyjności Gminy Żabno.
4. Uwrażliwienie społeczności lokalnej na sprawy ochrony środowiska i poszanowania zasobów
naturalnych.
5. Rozwijanie pasji i aktywizowanie lokalnej społeczności.
6. Zachęcanie do fotografowania przyrody i kontaktu z naturą.

§3
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Technika wykonania prac jest dowolna.
3. Każdy z autorów może przekazać maksymalnie 3 fotografie w formie papierowej oraz
elektronicznej (na płycie CD). Formularze zawierające więcej fotografii nie będą przyjmowane.
4. Prace muszą zostać wykonane w formacie 15x21 cm na papierze fotograficznym oraz w wersji
elektronicznej w pliku o wysokiej rozdzielczości w formacie JPG lub TIFF.
5. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać tytuł pracy, imię i nazwisko,
adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do fotografii, oświadczenie o posiadaniu praw
autorskich do fotografii oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, gdy
uczestnikiem Konkursu fotograficznego będzie osoba niepełnoletnia, konieczne jest podpisanie
Zgłoszenia również przez Rodzica/Opiekuna.

6. Prace należy złożyć lub przesłać w terminie od 15 czerwca do 15 sierpnia 2014 r.
7. Formularz zgłoszeniowy wraz z materiałem konkursowym w formie elektronicznej (na płycie
CD) oraz fotografią/fotografiami w formie papierowej należy przesłać na adres: Jednostka
Realizująca Projekt (JRP), Urząd Miasta i Gminy Żabno, ul. Wł. Jagiełły 1 z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs fotograficzny”.
8. Materiały można również dostarczyć bezpośrednio do Jednostki Realizującej Projekt (JRP)
w Żabnie, UMiG Żabno, ul. Wł. Jagiełły 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs fotograficzny”.

9. Zgłaszający fotografię/fotografie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie,
w tym zgodę osób znajdujących się na fotografiach na ich publiczne udostępnianie,
w przypadku gdy będzie to miało miejsce. Z chwilą nadesłania fotografie (odbitki) przechodzą
na własność Organizatora Konkursu – tj. Gminy Żabno. Fotografie nie będą zwracane
autorom.
10. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie fotografii przez Organizatora na
potrzeby promocji Gminy Żabno. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania
przesłanych przez uczestników fotografii w materiałach promocyjno-reklamowych,
w publikacjach oraz wystawach – bez obowiązku powiadomienia autora fotografii, jednakże
Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii.
11. Osoby niepełnoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych zobowiązane
są do dołączenia do zgłoszenia Pisemnej zgody Rodzica/Opiekuna oraz podpisania Karty
zgłoszenia dodatkowo przez Rodzica/Opiekuna.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.

§4
PRZEBIEG KONKURSU
1. Fotografie, wraz z kartą zgłoszeniową należy złożyć lub przesłać w terminie 15 czerwca do
15 sierpnia 2014 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2014 r.
3. Zwycięskie fotografie zostaną wyłonione w drodze obrad Jury powołanego przez Organizatora.
4. Decyzja Jury jest ostateczna.
5. Prezentacja najlepszych prac w formie wystawy będzie przygotowana w Gminnym Centrum
Kultury (GCK) w Żabnie.
6. Wręczenie nagród nastąpi w czasie Konferencji zorganizowanej na zakończenie Projektu
„Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno” współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności Unii Europejskiej w dniu 19 września 2014 r. w GCK w Żabnie.

§5
JURY
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w następującym składzie:
przewodniczący Jury – Burmistrz Miasta i Gminy Żabno,
członkowie: Przewodniczący Rady Miejskiej, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żabnie, członek Towarzystwa Fotograficznego
„Pozytywni”, przedstawiciel firmy Tractebel Engineering SA.

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
§6
NAGRODY
1. Jury nagrodzi autorów 3 najlepszych fotografii.
Laureat I miejsca otrzyma dyplom honorowy i nagrodę rzeczową – tablet
Laureat II miejsca otrzyma dyplom honorowy i nagrodę rzeczową – smartfon
Laureat III miejsca otrzyma dyplom honorowy i nagrodę rzeczową – dysk przenośny
2. Wszyscy uczestnicy konkursu fotograficznego otrzymają dyplomy honorowe.
3. Nagrodzone prace będą zamieszczone na stronie internetowej www.zabno.pl w Aktualnościach
oraz w zakładce „Budowa kanalizacji”.
4. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w numerze wrześniowym „Nowej Gazety
Żabnieńskiej”.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

