
 

 

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 

Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 

 

Regulamin 

Konkursu fotograficznego pt.: 

„PROW za moim oknem” 

 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „PROW za moim oknem” jest Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Qwsi” z siedzibą w Ziębicach. 

2.   Celem Konkursu jest promocja zrealizowanych projektów w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie LGD „Qwsi”, tj. 7 gmin Powiatu 

Ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śl., 

Ziębice, Złoty Stok. Liczy się przede wszystkim pomysł, kompozycja i zgodność z tematem. 

3.    Wszystkie nadesłane fotografie mają być wykonane na obszarze LGD „Qwsi”.  

4.    Do konkursu można nadsyłać prace w kategorii: 

- rezultaty wdrażania PROW 2014-2020 (zrealizowane projekty w ramach PROW 2014-

2020) na terenie LGD „Qwsi”. 

5.   Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach  

działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00008-

6937-UM0100001/16 zawartą w dniu 14.07.2016 r. we Wrocławiu.  

6. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Qwsi”, za 

wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Komisji Konkursowej oraz ich 

najbliższych rodzin.  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” oraz 

oświadczeń. Formularze: karta zgłoszenia i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej 

Organizatora: www.qwsi.pl . Karta zgłoszenia oraz oświadczenia powinny być złożone  

http://www.qwsi.pl/


 

w jednej kopercie wraz ze zdjęciami. Prace dostarczone bez wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia i/lub bez oświadczeń nie będą oceniane.  

9.  Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora oraz zgodę na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik konkursu wyraża 

zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej 

Organizatora i w mediach oraz innych miejscach, w których prace będą prezentowane. Osoby 

niepełnoletnie obowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na 

udział w konkursie.  

10. Uczestnik konkursu, wysyłając prace oświadcza, iż osoby znajdujące się na fotografii 

wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, na różnych polach eksploatacji.  

11. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać od 3 do 5 pojedynczych fotografii, wykonanych 

w dowolnej technice (kolorowa, czarno-biała, sepia).  

12.  Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi wcześniej 

nie nagradzanymi w innych konkursach.  

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby popularyzacji konkursu 

fotograficznego oraz promocji terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”.  

14.  Za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich 

osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu. 

15. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami uczestnika konkursu należy 

dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia:  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 

Ul. Stawowa 2a 

57-220 Ziębice  

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”   

16. Każda praca powinna zostać na odwrocie opatrzona numerem zdjęcia : 1, 2, 3, 4 lub 5 

oraz podpisem autora. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.  

17. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, 

jak również z niego wyłączonych.  

18. Fotografie w formie odbitek kolorowych, czarno-białych lub sepii na papierze 

fotograficznym o wymiarach 10/15 cm wraz z ich zapisem elektronicznym (format JPG) na 

płycie CD-R/DVD, należy przesłać na wskazany w punkcie 15 adres.  

19. Prace i zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania nie będą brały udziału w konkursie.  



 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii  

o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny 

sposób naruszają niniejszy regulamin.   

21. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego 

interpretacja należy do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.  

22. Konkurs rozpoczyna się 30.07.2018 roku. Termin nadsyłania/dostarczenia prac na adres 

wskazany w regulaminie mija dnia 17.09.2018 roku. Liczy się data wpływu do biura 

Stowarzyszenia.  

22.  Fotografie nadesłane po terminie nie będą ocenione. Nie podlegają także zwrotowi.  

23. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji będą 

ostateczne.  

24.  Komisja oceni zgłoszone prace do 25.09.2018 roku. Wyniki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.qwsi.pl . Jednocześnie zwycięzcy 

zostaną powiadomieni telefonicznie.  

25. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 

zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac nadesłanych drogą pocztową.  

26. Zgłoszone do konkursu fotografie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie 

przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac autorskie prawa 

majątkowe. 

27. Prace zgłoszone do konkursu zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych 

Organizatora.  

28. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

29. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla zwycięzców konkursu (za zajęcie I, II, III 

miejsca) – smartfony.  

30.  Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają upominki za udział w konkursie.  

31. Wszystkie w/w nagrody rzeczowe, o wartości przekraczającej 760 złotych, zostaną 

wydane zwycięzcom pod warunkiem uprzedniego przekazania przez nich Organizatorowi 

kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego 

należnego od wartości danej nagrody rzeczowej, w wysokości 10% wartości danej nagrody 

rzeczowej. Wysokość kwoty stanowiącej równowartość zryczałtowanego podatku 

dochodowego oraz numer konta Organizatora, na które kwotę tę należy wpłacić, zostaną 

podane zwycięzcom w zawiadomieniu o wygranej. Wyżej wymieniona kwota powinna zostać 

wpłacona na konto Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyłonienia 

zwycięzców, w którym dana nagroda została przyznana. Po zaksięgowaniu przekazanej 

kwoty na koncie Organizatora, nagrody zostaną wydane zwycięzcom zgodnie  

z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

http://www.qwsi.pl/


 

32. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych 

nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów. 

33. Wręczenie nagród, po spełnieniu zapisów pkt. 31, nastąpi w siedzibie Organizatora. 

Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora: www.qwsi.pl . Dodatkowo autorzy nagrodzonych prac o terminie  

i miejscu wręczenia nagród zostaną poinformowani telefonicznie.  

34. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród głównych 

w związku z niskim poziomem prac.  

35. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian składu komisji, terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 

specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na 

stronie internetowej Organizatora: www.qwsi.pl  . 

36.  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.  

37. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora,  

a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

  

 
 

http://www.qwsi.pl/
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