
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO LGD „RAZEM DLA 

RADOMKI: 

 

 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla 

Radomki” z siedzibą w Radomiu przy ul. Wernera 9/11.  

 

2. Celem konkursu jest 

-  ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru oraz architektury na 

obszarach gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew, 

- upowszechnienie i popularyzacja fotografii.  

- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań historią, przyrodą ich 

najbliższego otoczenia.  

 

3. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, przyroda, architektura oraz 

urokliwe miejsca znajdujące się na terenie obszaru gmin: Jedlińsk, Przytyk, 

Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.  

 

4. Uczestnikami konkursu może być wyłącznie młodzież szkolna w wieku do 18 roku 

życia zamieszkała na terenie gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, 

Wolanów, Zakrzew. Fotografie będą oceniane w 2 kategoriach: dziecięcej (do 13 lat) 

i młodzieżowej (14-18 lat). 

 

5. Autorami prac konkursowych mogą być jedynie pojedynczy uczniowie.  

 

6. Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków 

konkursu określonych w  niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z 

oświadczeniem, iż fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w 

przypadku zawarciu na zdjęciach wizerunku ludzi uzyskano zgodę na 

rozpowszechnianie go.  

 

7. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie do pięciu fotografii wraz z 

opisem zdjęcia. Zdjęcia muszą zostać zapisane w formacie JPG o wymiarach 

rozdzielczości min. 1200 x 1600 pikseli. Zdjęcia mogą zostać nadesłane pocztą 

elektroniczną na adres: promocja@razemdlaradomki.pl (maksymalna zawartość 

wysyłanego maila nie może przekraczać 5 MB), osobiście lub pocztą na nośniku CD 

lub DVD na adres biura Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11 

26-600 Radom z dopiskiem „Konkurs fotograficzny „Piękno doliny Radomki”” 

 

8. Każda praca powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, wiek oraz 

zawierać adres, telefon kontaktowy, opis zdjęcia oraz nazwę fotografowanego obiektu.  

 

9. Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie, oceniane będą według tych samych 

kryteriów przez powołane w tym celu Jury, którego decyzje są ostateczne. 

 

10.  Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania fotografii 

w wydawnictwach i publikacjach Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki”. 

mailto:promocja@razemdlaradomki.pl


Organizator – Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” uzyskuje prawo do 

nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych na Konkurs prac w następujących 

polach eksploatacji: ekspozycji na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl, na 

materiałach promocyjnych, oraz wystawach promujących obszary należące do LGD 

„Razem dla Radomki”. 

 

11. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 26.04.2010 r. do dnia 31.05.2010 r.  

 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7 czerwca 2010 r. 

 

13.  Organizatorzy przewidują 2 nagrody główne (2 wysokiej jakości laptopy 10 calowe) 

oraz 100 nagród upominkowych dla wszystkich uczestników konkursu. Nagrody 

rzeczone nie podlegają zamianie na inne ani zamienieniu na ekwiwalent pieniężny.  

 

14. Nagrody rzeczowe zostaną wręczane na imprezie wieńczącej konkurs fotograficzny. 

 

 

 

http://www.razemdlaradomki.pl/

