
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

p.n. „Tradycja w obiektywie – konkurs fotograficzny” 

na najlepsze zdjęcie przedstawiające obrzędy i zwyczaje z terenu 

powiatu radzyńskiego. 

 
 

  

Organizator: Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” 

 

Zadanie współfinansowane przez  : Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim 

Cele konkursu: 

 

- zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu radzyńskiego, 

- zwiększenie świadomości młodych osób w zakresie obrzędów, które zanikają, 

- wzmocnienie poczucia tożsamości oraz więzi emocjonalnych do powiatu radzyńskiego, 

- promowanie tradycji,  

- wzrost świadomości społecznej dotyczącej obrzędowości i tradycji zaczerpniętych od     

naszych przodków, 

- inspiracja do dalszych działań w kierunku kultywowania tradycji i dziedzictwa. 

 

Uczestnicy konkursu: 
 

1. Wszyscy zainteresowani (dzieci do ukończenia gimnazjum, młodzież ponadgimnazjalna, 

dorośli) 

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

na udział dziecka w konkursie. Jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez 

rodzica/opiekuna postanowień regulaminu. 

 

 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Aby wziąć w nim udział, należy dostarczyć od 1 do 5  

fotografii bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD lub załączniku w e-mailu. 

Przesyłane zdjęcia muszą mieć wymiary min.1920x1080 pikseli, a wielkość pliku nie może 

przekraczać 22 MB. Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia w formacie JPG. Fotografie 

bezwzględnie powinny wpisywać się w tematykę konkursu tj. zdjęcie przedstawiające 

obrzędy i zwyczaje z terenu powiatu radzyńskiego. 



Fotografie powinny być opisane w następujący sposób: 

 godło autora (pseudonim, nick, symbol, logo itp.) 

 tytuł pracy, 

 do pakietu konkursowego musi być też dołączona koperta ( w przypadku przesyłania 

prac drogą elektroniczną – oddzielny plik tekstowy) opatrzona takim samym godłem 

(pseudonimem) z następującymi danymi: 

 imię i nazwisko autora, rok urodzenia ( w przypadku osób uczących się nazwa szkoły, 

klasa ) 

 w przypadku osób niepełnoletnich: pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w 

konkursie, 

 w przypadku zdjęcia udostępnionego przez inną osobę niż uczestniczącą w konkursie, 

pisemna zgoda autora wraz z potwierdzeniem, iż zapoznał się z regulaminem konkursu i 

przyjmuje jego warunki, 

 email (jeśli uczestnik posiada) oraz numer telefonu kontaktowego, 

 wykaz ponumerowanych fotografii z krótkim opisem, zawierającym informację o 

miejscu wykonania i fotografowanym obiekcie, krótki opis obrzędu bądź zwyczaju 

(zawierającym informację o obrzędzie, zwyczaju, miejscu wykonania , krótką charakterystykę 

tego obrzędu, zwyczaju). Tytuły i opisy nie podlegają ocenie.  

3. Wymagane jest również dołączenie wypełnionej karty zgłoszeniowej uczestnika. 

4. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie od 1 marca 

do 5 czerwca 2017 roku osobiście  

na adres:  

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” 

ul. Warszawska 35/4 

21-300 Radzyń Podlaski 

lub e –mailowo  na adres  

 konkurs@lgdzapiecek.pl 

Z dopiskiem : „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2017r. O wynikach  uczestnicy zostaną 

powiadomieni poprzez  informację zamieszczoną na stronie internetowej LGD „Zapiecek” 

www.lgdzapiecek.pl. Odbiór nagród nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym  przez LGD 

„Zapiecek”.  

5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr 

osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane 

samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na 

publikowanie swojego wizerunku 

mailto:konkurs@lgdzapiecek.pl
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6. Uczestnik zgłaszając pracę fotograficzną do konkursu potwierdza, że jest jej autorem bądź 

ma do niej pełne prawa.  

7. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza akceptację warunków regulaminu. Jest to także 

równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym 

nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących LGD „Zapiecek”, powiat 

radzyński, sztukę fotograficzną, konkurs, obrzędy i zwyczaje. Prace będą prezentowane na 

wystawach pokonkursowych przy okazji wystawiania stoiska LGD „Zapiecek” przy okazji 

różnych imprez typu dożynki, targi, konferencje, festyny itp.  

8. Prace będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd LGD „Zapiecek”. 

Od decyzji jury konkursowego nie przysługuje odwołanie. 

9. Powołane przez organizatora jury będzie czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu 

oraz wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia  w kategoriach: 

I. Dzieci do ukończenia gimnazjum. 

II. Młodzież ponadgimnazjalna. 

III. Dorośli. 

Laureaci konkursu otrzymają za : 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Wszystkie prace zostaną opublikowane na 

stronie www.lgdzapiecek.pl i na fanepagu LGD „Zapiecek”  

I – III miejsce - nagrody rzeczowe 

IV – X miejsce - nagrody pocieszenia  

Ponadto zdjęcia zostaną umieszczone w folderze, którego autorzy otrzymają egzemplarze 

autorskie. 

10.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone  

z konkursu. 

Organizator nie odsyła prac nagrodzonych i nienagrodzonych. Wszelkich dodatkowych 

informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 83 352 16 00 lub pisząc na e-mail: 

konkurs@lgdzapiecek.pl 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

Załączniki : 

1.Karta zgłoszeniowa uczestnika. 
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