
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„PROW 2007-2013 w Twojej fotografii” 
 

I Postanowienia ogólne 

§1. 

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pn. „PROW 2007-
2013 w Twojej fotografii”, zwany dalej Konkursem. 

§2. 

Organizatorem Konkursu jest Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka 
Kleeberga 20, zwany dalej Organizatorem. 

§3. 

Konkurs ma charakter otwarty. 

§4. 

Zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym do Konkursu należy dostarczyć do 30.11.2014 r. 
do godz. 15:00. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty upływu terminu 
składania prac. Wyniki Konkursu oraz miejsce i termin odbioru nagród zostaną podane do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.wrotapodlasia.pl oraz na 
stronie Konkursu www.prow.wrotapodlasia.pl/fotokonkurs w ciągu 7 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

 

II Uczestnicy 

§5. 

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne bez podziału na kategorie wiekowe. 

§6. 

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora Konkursu oraz 
członkowie ich rodzin. 

§7. 

Każdy Uczestnik może złożyć maksymalnie 5 prac. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna 
praca Uczestnika. 

 

III Zasady Konkursu 

§8. 

Celem Konkursu jest propagowanie przemian zachodzących na terenach obszarów wiejskich 
w związku z zaangażowaniem środków UE w ramach PROW 2007-2013. 

§9. 

Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii powiązanej tematycznie  
z projektem zrealizowanym w ramach Programu PROW 2007-2013 na terenie województwa 

http://www.wrotapodlasia.pl/
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podlaskiego, wybranym z listy przedłożonej przez Organizatora. Lista zostanie umieszczona 
na wskazanych wyżej stronach internetowych. 

§10. 

Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: 

 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów 
itp.; 

 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 

§11. 

Nie będą akceptowane prace: 

 z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 
graficznej, 

 powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże), 

 bez załączonego formularza zgłoszeniowego. 
 

IV Nadsyłanie prac 

§12. 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Sekretariatu Departamentu lub przesłać 
na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

15-891 Białystok, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 

z dopiskiem „PROW 2007-2013 w Twojej fotografii” 

do dnia 30 listopada 2014 r. do godziny 15:00. 

W przypadku prac nadsyłanych przesyłką pocztową o przyjęciu decyduje data stempla 
pocztowego. Prace złożone po terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

§13. 

Prace muszą spełniać następujące kryteria: 

 zdjęcia muszą być wykonane w wersji cyfrowej, zapisane na płycie CD lub DVD, 

 nośniki wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do 
niniejszego Regulaminu należy umieścić w kopercie z dopiskiem „PROW 2007-2013 
w Twojej fotografii”, 

 muszą posiadać tytuł, 

 minimalne wymiary krótszego boku 1240 pikseli, zapis w formacie JPG, 

 Organizator dopuszcza zdjęcia barwne i czarnobiałe, 

 na nośniku oprócz zdjęć konkursowych należy umieścić zdjęcia tablic informacyjnych 
PROW związanych z projektem będącym przedmiotem pracy zgłaszanej do 
Konkursu, 

 dostarczone nośniki muszą być opisane (autor, adres, telefon, adres e-mail). 

§14. 

Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 
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V Jury 

§15. 

Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora w co najmniej 
trzyosobowym składzie. 

§16. 

Zadaniem Jury będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie 
zwycięzców. 

§17. 

Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub 
niespełniających pozostałych zasad Konkursu. 

Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba 
jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu również będą podlegały zdjęcia, na 
których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 

§18. 

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

 

VI Nagrody 

§19. 

Organizator uhonoruje zdobywców I, II i III miejsca oraz wyróżni siedmiu autorów prac 
nagrodami: 

I miejsce - tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805                                          
II miejsce - smartfon SAMSUNG Galaxy S III Neo GT-I9301                                             
III miejsce - Amazon Kindle Paperwhite                                                     

wyróżnienie - zestaw materiałów promocyjnych Województwa Podlaskiego. 

§20. 

W terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu Organizator skontaktuje się z laureatami 
telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie, zgodnie z danymi przedstawionymi  
w formularzu zgłoszeniowym, z informacją o przyznaniu nagrody. W przypadku, gdy laureat 
nie zgłosi się po odbiór nagrody w okresie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego 
doręczenia informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, nagroda pozostaje do dyspozycji 
Organizatora, który może zdecydować o ponownym wyłonieniu laureata nieprzyznanej 
nagrody. 

§21. 

Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną 
nagrodę rzeczową. 

§22. 

Osoba otrzymująca nagrodę ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego  
w wysokości 10% od wartości nagrody, za pośrednictwem Organizatora, który jest jego 
płatnikiem. 
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§23. 

Prace laureatów Konkursu zostaną zaprezentowane w czternastu miastach województwa 
podlaskiego w trakcie planowanych przez Organizatora w drugim kwartale 2015 r. festynów 
rodzinnych. Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji ekspozycji. Dodatkowo 
najlepsze prace ze zgłoszonych do Konkursu zostaną opublikowane w materiałach 
promocyjnych Organizatora. 

 

VII Postanowienia końcowe 

§24. 

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

 akceptuje niniejszy Regulamin; 

 jest autorem zdjęć oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora Konkursu, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 
poz.833 z późn. zm.; 

 udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej 
Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń 
terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji,  
a w szczególności obejmującej uprawnienie do: 

 utrwalania; 

 zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 
drukarską; 

 wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą; 

 wprowadzenia do pamięci komputera; 

 publikacji w materiałach promocyjnych Organizatora; 

 publikacji na stronie internetowej Organizatora; 

 upowszechnianiu w formie wernisaży w każdym miejscu i w dowolnym czasie. 

§23. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 


