
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Bioróżnorodność Gminy Krapkowice w obiektywie, 

cztery pory roku” 

organizowanego w ramach projektu pn.: 

 „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/17) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej. 

 

Organizator konkursu: 

1. Organizatorem Konkursu pn. „Bioróżnorodność Gminy Krapkowice  w  obiektywie, cztery 

pory roku ” jest Gmina Krapkowice z siedzibą ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice  

2. Patronat nad Konkursem fotograficznym sprawuje Burmistrz Krapkowic. 

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

Cel i tematyka konkursu:  

1. Celem konkursu jest propagowanie wartości przyrodniczych i piękna rzeczywistości 

zamkniętych w kadrze. Fotografia i jej walor powinny w sposób oczywisty oddziaływać  

na uczucia i wywoływać emocje u widza, popularyzując sztukę bioróżnorodności. 

Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs fotograficzny skierowany jest do profesjonalistów i amatorów, udział  może wziąć 

każdy fotograf,  miłośnik , który lubi kreować wizerunki przyrodnicze. Konkurs ma także 

promować postawy społeczne sprzyjające ochronie bioróżnorodności w Gminie Krapkowice. 

2. W konkursie może brać udział każda osoba zameldowana/zamieszkała na terenie Gminy 

Krapkowice. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,  

w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

2. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo złożyć zgodę Rodzica / Opiekuna Prawnego 

 o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie oraz wykorzystanie ich fotografii oraz danych 

osobowych w celach związanych z konkursem i promocją jego uczestników. 

3. Zdjęcia konkursowe należy dostarczyć zgodnie z wymaganiami, o których mowa w regulaminie 

konkursu. 



4.  Do zdjęć należy załączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1  

do Regulaminu konkursu. 

5. Prace konkursowe na nośniku danych (płyta CD) wraz z kartą zgłoszenia, należy złożyć  

w zamkniętej kopercie. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

7. Dostarczenie zdjęcia na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem autora zdjęcia  

o przysługujących mu wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich do fotografii. 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autora fotografii prawa do jej 

nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora konkursu w celach reklamowych  

i promocyjnych związanych projektem pn.: „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – 

bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” (nr decyzji 

RPOP.05.01.00-16-0001/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- 

Ochrona różnorodności biologicznej. 

Wymagania konkursu: 

 

1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić na nośniku danych 2 zdjęcia z pory roku 

tylko w formie elektronicznej w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 5Mpix.  

Dopuszcza się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i barwne. Technika zdjęć dowolna.  

2. Wszystkie zgłoszone zdjęcia zostaną wywołane przez Organizatora konkursu  na jego koszt. 

3. Każde zgłoszone zdjęcie musi być wykonane na terenie Gminy Krapkowice i musi mieć 

jednoznaczny związek z bioróżnorodnością. 

4. Każde zdjęcie musi mieć swój unikalny tytuł, który należy umieścić  w opisie pliku JPG  

oraz na karcie zgłoszeniowej.  

Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

1. Prace konkursowe winny być dostarczone osobiście lub wysłane pocztą na adres:  

Gmina Krapkowice  ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (liczy się data stempla pocztowego):  

a) Fotografia ”LATO,, - do dnia 30 września 2021 r. do godz. 15.30 

b) Fotografia „JESIEŃ” – do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 15.30 

c) Fotografia „ZIMA”– do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 15.30 

d) Fotografia „WIOSNA” – do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00 

2. Nadesłane na konkurs prace powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Bioróżnorodność 

Gminy Krapkowice  w obiektywie, cztery pory roku”. 

3. Koszty dostarczenia zdjęć pokrywają uczestnicy konkursu. 

4. Zdjęcia przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego:  

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się z uwzględnieniem dwóch grup wiekowych: 

a) młodzież do lat 18 – gr. I 

b) dorośli – gr. II 

 

 



Główną nagrodą w konkursie są: 

W grupie I do lat 18 dla młodzieży. 

a) I miejsce – karta podarunkowa o wartości 500zł  

b) II miejsce -  karta podarunkowa o wartości 350 zł 

c) III miejsce – karta podarunkowa o wartości 150 zł 

W grupie II dla dorosłych: 

a) I miejsce – karta podarunkowa o wartości 500zł  

b) II miejsce -  karta podarunkowa o wartości 350 zł 

c) III miejsce – karta podarunkowa o wartości 150 zł 

2. Do oceny prac konkursowych Organizator konkursu powołuje Komisję konkursową. 

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Nie dopuszcza się do konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości 

technicznej. 

5. Organizator nie zwraca przesłanych prac oraz nie wysyła do autorów werdyktu komisji 

konkursowej. 

6. Finaliści konkursu fotograficznego o wynikach zostaną powiadomieni drogą e-mailową  

lub telefonicznie. 

7. Odbiór nagród i wyróżnień następuje wyłącznie osobiście na uroczystości rozdania.  

Organizator zastrzega, iż nie wysyła nagród, nagrody będzie można odebrać w innym ustalonym 

przez Organizatora terminie. 

8. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 i istniejącymi obostrzeniami Organizator 

może podjąć decyzję o innej formie przyznania nagród. 

9. Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem 

przez laureatów konkursu osobistych praw autorskich. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn. 

11. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie  

z których korzystać będą Uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również 

odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z organizacją konkursu oraz  

za szkody spowodowane podaniem błędnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych przez 

uczestników konkursu lub opublikowaniem błędnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych 

danych osobowych bądź innych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez 

uczestników konkursu. 

 

 

 


