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Regulamin Konkursu Fotograficznego 
Zielone Serce Pomorza 2012 

pn. „Partnerstwo w obiektywie” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem II edycji Konkursu Fotograficznego Zielone Serce Pomorza 2012 pn. 
„Partnerstwo w obiektywie”, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze 
Słupi, z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 16 A, 76 – 248 Dębnica Kaszubska 

 
2. Konkurs trwa od 17.05.2012 r. do 22.06.2012 roku. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w punkcie 2. 
4. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Fundacji Partnerstwo 

Dorzecze Słupi www.pds.org.pl, www.krzynia.org.pl oraz zielonesercepomorza.pl. Pytania 
należy kierować drogą elektroniczną na adres a.wyszecka@pds.org.pl lub 
s.wyrzykowska@pds.org.pl, bądź telefonicznie pod numer telefonu 59 813 22 00 lub 59 813 22 
03. 

 

CELE KONKURSU 

1. Promowanie obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, 
antropogenicznych oraz wydarzeń kulturalnych. Ukazywanie ich w sposób atrakcyjny i 
oryginalny.  

2. Wspieranie twórców – fotografów z terenu gmin będących partnerami Fundacji Partnerstwo 
Dorzecze Słupi.  

 

ZASADY KONKURSU 

1. Prace do konkursu można dostarczyć w następujących kategoriach konkursowych: 
A. Krajobraz obszaru PDS 

B. Wydarzenie PDS 

2. Zgłoszone prace zostaną zamieszczone na fanpage-u Zielonego Serca Pomorza na 

facebook.pl, gdzie internauci będą mogli głosować na najlepszą pracę przyznając nagrodę 

internautów.  

http://www.pds.org.pl/
mailto:m.gebczynska@pds.org.pl
mailto:s.wyrzykowska@pds.org.pl
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3. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gmin należących do Partnerstwa Dorzecze Słupi, 

którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, 

które ukończyły 13 rok życia (posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych) za 

pisemną zgodą prawnych opiekunów. Zgodę tę należy dołączyć do zgłoszenia.  

4. Konkurs jest przeznaczony dla amatorów i profesjonalistów. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, 

członkowie Komisji Konkursowej oraz ich osoby bliskie. 

6. Każdy uczestnik może dostarczyć do Organizatora maksymalnie 5 fotografii.  

7. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach 

fotograficznych oraz publikowane. 

8. Zabrania się stosowania fotomontaży.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do której zdjęcie zostało zgłoszone 

przez jego autora bez uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie. 

10. Osoba zgłaszająca zdjęcie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, w tym 

zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na ich publiczne udostępnianie. Przesłane pliki nie 

będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora, który 

przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

11. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję na publiczne 

udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby promocji i realizacji Konkursu oraz 

innych promocyjnych działań Fundacji, w tym: 

- nieodpłatne, wielokrotne publikowanie zgłoszonych fotografii wraz z umieszczeniem przy 
nich danych osobowych uczestnika, 

- publikowanie ich w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem i innymi 
działaniami promocyjnymi Fundacji PDS, 

- publikację dostarczonych zdjęć na stronach internetowych prowadzonych przez Fundację 
Partnerstwo Dorzecze Słupi m.in. www.pds.org.pl oraz www.zielonesercepomorza.pl, 

- wykorzystywanie ich w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, w tym w 
szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu na materiałach 
reklamowych i promocyjnych, prezentację w mediach (także elektronicznych), 
wprowadzanie do pamięci komputerowej i sieci multimedialnych na terenie Polski i za 
granicą, 

- przekazanie dostarczonych prac do Jury w celu ich oceny  
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

 
13. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.  

 

 

 

http://www.pds.org.pl/
http://www.zielonesercepomorza.pl/
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PRZEBIEG KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy przygotować: 

 Zdjęcia w ilości 1-5, w formacie 15x20 cm na papierze fotograficznym  

 Kopie zdjęć na nośniku CD/DVD w oryginalnej rozdzielczości, nie mniejszej niż 5 MP 
(dłuższy bok powinien mieć min. 2500 pikseli). Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej. 

 Wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Fundacji www.pds.org.pl 
oraz w Biurze Fundacji w Centrum Partnerstwa Lokalnego (Krzynia 16, 76 – 248 
Dębnica Kaszubska).  

 Zgodę opiekuna prawnego – w przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności 
prawnych.  

2. Zgłoszenia należy dostarczyć do Biura Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, Krzynia 16, 76-

248 Dębnica Kaszubska (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie 

opisanej nazwą konkursu fotograficznego oraz ze zdjęciami ponumerowanymi zgodnie z 

numeracją w karcie zgłoszenia: Konkurs Fotograficzny Zielone Serce Pomorza 2012 pn. 

„Partnerstwo w obiektywie” w terminie 11.05.-22.06.2012 r.  

3. Zwycięskie zdjęcia zostaną wyłonione w drodze obrad Jury powołanego przez Organizatora.  
 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.  

 

NAGRODY 

1. Jury wybierze zwycięzców w każdej kategorii konkursowej. 
2. W kategorii „nagroda internautów” zwycięży praca, na którą oddano największą ilość głosów w 

głosowaniu na facebook.pl  
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odejścia od ww. punktu regulaminu w przypadku, gdy 

jakość zgłoszonych do konkursu zdjęć, bądź ich tematyka, nie będzie spełniała minimalnych 
założeń ustalonych przez Jury. Decyzję o takim rozwiązaniu podejmuje Jury.  

4. Wyłonienie zwycięzców oraz przyznanie nagród odbędzie się podczas VI Jarmarku 
Pomorskiego w Bytowie dn. 28 lipca br. organizowanym przez Fundację Partnerstwo Dorzecze 
Słupi. 

5. Laureaci nagród głównych otrzymają nagrody rzeczowe (np. akcesoria fotograficzne) o łącznej 
wartości ok. 3000 zł. Zwycięzca głosowania internautów otrzyma nagrodę rzeczową – zestaw 
przewodników i publikacji o najciekawszych zakątkach obszaru Partnerstwo Dorzecze Słupi 
oraz gadżety.  

 

 

 

http://www.pds.org.pl/

