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

Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje na pięknej Ziemi
Krasnostawskiej”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
z siedzibą przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 70 49, e-mail:
biuro@lgdkrasnystaw.pl zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikiem może być każdy bez ograniczeń wiekowych,
zarówno amator jak i profesjonalista, osoby zamieszkałe na terenie powiatu krasnostawskiego a także
turyści odwiedzający Ziemię Krasnostawską w okresie wakacyjnym. W konkursie nie mogą brać
udziału członkowie rodziny oraz pracownicy Organizatora.
3. Celem konkursu fotograficznego jest zebranie najciekawszych zdjęć z terenu malowniczej Ziemi
Krasnostawskiej,

promocja

regionu

jego

zabytków

a

także

walorów

przyrodniczych

i krajoznawczych. Zdjęcia zostaną wykorzystane do promocji obszaru LGD „Krasnystaw PLUS”.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji oraz reprodukcji zdjęć nadesłanych na konkurs.
4. Zdjęcia mogą być wykonane w technice cyfrowej albo analogowej, muszą być zapisane
w formacie JPG o minimalnej kompresji. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs jest dowolna,
natomiast fotomontaż jest niedopuszczalny. Rekomendowana rozdzielczość konkursowych zdjęć to
min. 1920x1080 pikseli (Full HD). W nazwie pliku zawierającego zdjęcie należy wpisać oznaczenie
zdjęcia pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację.
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Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
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5. Zdjęcia przesyłane na konkurs muszą być wykonane na terenie Ziemi Krasnostawskiej
https://www.krasnystaw-powiat.pl/strona-289-przewodnik.html
6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Zdjęcia
z

wypełnionym

formularzem

zgłoszeniowym

należy

przesłać

na

adres

mailowy

konkurs.lgdkrasnystaw@gmail.com wraz z krótkim opisem miejsca, którego dotyczą oraz informacją
co sprawia, że jest ono wyjątkowe.

7. Konkurs trwa od 01.07.2020r. do 30.09.2020r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu oraz
wręczenie nagród nastąpi do dnia 15 października 2020 roku.
8. Organizator przewiduje przyznanie w konkursie następujących nagród:
a) Nagroda pieniężna za I miejsce – 400zł brutto
b) Nagroda pieniężna za II miejsce – 300zł brutto
c) Nagroda pieniężna za III miejsce – 200zł brutto
d) Nagroda pieniężna za miejsca IV – X po 100zł brutto za każde z tych miejsc
9. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
a) Organizacji działań konkursowych
b) Publikacji wyników konkursu
c) Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody
10. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

fotograficznym. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału
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„Krasnystaw PLUS” z siedzibą przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 70 49, e-mail:
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w konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu. Po
zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane nie będą
udostępniane odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą
również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: anulowania
wydanej zgody, dostępu do danych, uzyskania kopii, do sprostowania danych, do „bycia
zapomnianym”, usunięcia danych z bazy, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia
danych, do złożenia skargi do organu nadzorczego.
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować
mailowo pod adresem: biuro@lgdkrasnystaw.pl
11. W przypadku, gdy zdjęcie zawiera wizerunek osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć
do Formularza oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku
w ramach zdjęcia.

12. Nadesłanie prac do konkursu fotograficznego oznacza akceptację warunków niniejszego
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regulaminu.
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