
 1 

 
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
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 Regulamin konkursu fotograficznego i na opis atrakc ji turystycznej 
 

„Nasza Turawa” 
 
 

§ 1.  Organizator konkursu 
 
1. Organizatorem konkursu  „Nasza Turawa”  jest Gmina Turawa z siedzibą przy ul. Opolskiej 39 
c, 46-045 Turawa 
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Bartłomiej Kita tel. 77 42 
12 012 wew.124, e-mail: promocja@turawa.pl 
 

§ 2.  Cele konkursu 
 

1. Odkrywanie nowych miejsc i nieznanych zabytków kultury i przyrody. 
2.   Dokumentacyjna i artystyczna, wszechstronna prezentacja gminy. 
3.   Popularyzacja wydarzeń i zmian kulturowych zachodzących w gminie, 
4. Prezentacja atrakcji turystycznych Gminy Turawa 
 

§ 3. Udział w konkursie 
 

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę 
rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w Konkursie.  
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 
- fotograficznej 
-opisowej 
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie pracy/prac w kopercie z dopiskiem 
„Nasza Turawa”  do 12 października 2012 roku na adres Organizatora. Decyduje data stempla 
pocztowego. Uczestnik może brać udział w jednej , jaki obu kategoriach konkursu. 
 
UWAGA! 
Koperta nie powinna posiadać danych adresowych uczestnika, tylko jego pseudonim lub wybrany 
znak. Koperta z pracą/pracami wykonaną przez uczestnika konkursu (zgodnie z wymaganiami § 3 
pkt 3 niniejszego regulaminu) powinna być oznaczona  pseudonimem lub wybranym znakiem oraz 
zawierać w środku pracę/prace oraz drugą kopertę z formularzem zgłoszenia oraz oświadczeniami 
(o których mowa w § 4 niniejszego regulaminu) również oznaczoną tylko pseudonimem lub 
wybranym znakiem. Pseudonim lub wybrany znak powinien być taki sam w przypadku obydwu 
kopert. Taka procedura zapewni Organizatorowi anonimowość uczestników na etapie oceny prac 
oraz właściwe połączenie prac z danymi osobowymi uczestników na etapie wręczania nagród. 
4. Praca/Prace zgłaszane do konkursu powinna/e składać się z: 
• Kategoria fotograficzna: 
 - fotografii w wersji elektronicznej o rozdzielczości minimum 2400x1800 pikseli, nagranej na płycie 
CD, 
- wydruku w/w fotografii w formacie A4, 
- formularza zgłoszeniowego oraz zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w 
Konkursie osoby niepełnoletniej.  
• Kategoria opisowa: 
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- opis wybranej atrakcji zachęcający do jej odwiedzenia liczący co najmniej 1000 znaków (ze 
spacjami) wydrukowany w formacie A4, 
- opis w wersji elektronicznej (format doc lub odt) dostarczony na płycie CD, 
- formularza zgłoszeniowego oraz zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w 
Konkursie osoby niepełnoletniej. 
5. Uczestnik, zwany dalej Autorem może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie i/lub 1 opis 
atrakcji turystycznej 
6. Fotografia/e i/lub opis atrakcji turystycznej musi być wykonane samodzielnie.  
7. Fotografie, opisy oraz Autorzy, którzy naruszą niniejszy Regulamin, jak również obowiązujące w 
Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, 
zostaną wykluczeni z konkursu.  
 

§ 4. Postanowienia ogólne 
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest oświadczenie uczestnika, że: 
a) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, 
b) praca została wykonana samodzielnie, 
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
d) w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie przenosi prawa autorskie do w/w 
pracy na Organizatora Konkursu z chwilą otrzymania nagrody lub wyróżnienia 
2. Przy zgłaszaniu pracy/prac powinny być również spełnione następujące warunki:  
a) Autorowi pracy/prac przysługują wszelkie prawa autorskie do fotografii i opisów;  
b) Prawa autorskie do fotografii i opisów, o której mowa powyżej, nie zostały ograniczone na rzecz 
osoby trzeciej;  
c) Autor pracy/prac posiada zgodę każdej osoby występującej na fotografii do jej publikacji na 
wszelkich polach eksploatacji (Organizator jest upoważniony do weryfikacji posiadanych zgód 
przez Autora);  
d) Praca/prace nie została wykonana na odpłatne zlecenie;  
e) Praca/prace nie została zrealizowana przy udziale członków Kapituły Konkursowej oraz 
pracowników Organizatora;  
f) Praca/prace nie jest reklamą produktu lub marki (nie pokazuje logotypów i marek produktów, 
sprzętu itp.).  
3. Organizator niezwłocznie poinformuje osobę, która przesłała pracę/prace, o skierowaniu przez 
osoby trzecie ewentualnych roszczeń do fotografii i opisów.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Autorami wybranych prac. 
Organizator skontaktuje się z Autorem dowolną drogą, wykorzystując do tego celu dane przesłane 
w formularzu zgłoszenia pracy/prac.  
5. Organizator jest uprawniony do zamieszczenia w serwisach internetowych, informacjach 
prasowych oraz dokumentacji konkursowej imienia i nazwiska oraz pseudonimu Autora fotografii i 
opisów, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione w konkursie.  
6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia 
znajdującymi się w formularzu) może stanowić przyczynę wykluczenia Autora z konkursu.  
 

§ 5. Ocena prac konkursowych 
  

1. Prace nadesłane na konkurs oceniane będą przez Kapitułę Konkursową powołaną przez 
Organizatora. Obrady Kapituły zostaną zaprotokołowane i podpisane przez wszystkich członków 
Kapituły. 
2. Ocena prac będzie przebiegać według następujących kryteriów:  
a) zgodność z Regulaminem konkursu;  
b) zgodność z tematyką konkursu;  
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 19 października 2012 roku. 
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Kapituły Konkursowej 
zostaną zaprezentowane prace oznaczone przez ich Autorów pseudonimem lub wybranym 
znakiem. Po ostatecznej decyzji Kapituły Konkursowej zostaną otwarte koperty (nadesłane przez 
Autorów razem z pracą/pracami) z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem i oznaczone 
tym samym pseudonimem lub wybranym znakiem, co wykonane przez nich prace. W ten sposób 
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dopiero po końcowym wyborze najlepszych prac poznamy ich Autorów. 
5. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród w miejscu wcześniej 
wybranym przez Organizatora. 
 

§ 6. Nagrody i wyró żnienia  
 
1. W konkursie (obu kategoriach osobno) zostaną przyznane nagrody rzeczowe (miejsce I, II, III) 
oraz wyróżnienia: 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.  
3. Decyzje Kapituły Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

§ 7. Prawa autorskie 
 

1. Z chwilą przyznania nagrody lub wyróżnienia, Organizator nabywa własność egzemplarza oraz 
wszelkie prawa autorskie i majątkowe do fotografii i opisów biorących udział w konkursie 
obejmujące następujące pola eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii i opisów - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;  
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografię i opis utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
c) w zakresie rozpowszechniania fotografii i opisów w sposób inny niż publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie fotografii i opisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym.  
2. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie tłumaczeń, 
nieodpłatnych przeróbek i adaptacji dzieła.  
3. Przekazanie praw autorskich do fotografii i opisów z laureatami nagród zostanie dodatkowo 
potwierdzone w formie umowy, która zostanie zawarta przed wydaniem nagrody. Odmowa 
podpisania umowy przez Autora będzie równoznaczna z wykluczeniem Autora z konkursu. Jeżeli 
Autor fotografii jest osobą niepełnoletnią, umowa zostaje zawarta w imieniu Autora z rodzicem lub 
opiekunem prawnym.  
4. Fotografie i opisy , które nie otrzymały nagrody lub wyróżnienia, zostaną zwrócone uczestnikom 
konkursu w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu. 
 

§ 8. Postanowienia ko ńcowe 
 

 
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest 
Organizator konkursu.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu konkursu, jak również prawo do 
odwołania konkursu bez podawania przyczyny. Nowy Regulamin obowiązuje od momentu 
opublikowania.  
3. Regulamin opublikowany został przez Organizatora w dniu 14 września 2012 r. 
 
 
 
 
 


