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REGULAMIN 

Konkursu Fotograficznego  

Pn. "Po obu stronach Mrogi"  

w ramach realizacji operacji własnej „Promocja obszaru LGD - organizacja konkursu 

oraz wydanie albumu i pocztówek” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. 

 

I Cele i tematyka konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej  

„Mroga”, 

2. Biuro konkursu: 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, pok. 311, 310, tel. 44 714 58 32, 

mail: stowarzyszenie.mroga@wp.pl 

3. Celem konkursu jest: 

- Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz promocji obszaru LGD, promowanie 

wyjątkowych i ciekawych miejsc obszaru stanowiących dziedzictwo lokalne oraz aktywizacja 

społeczności do poznawania ciekawych miejsc naszego regionu i odkrywania ich na nowo. 

- Wydanie albumu z fotografiami konkursowymi o tytule: "Po obu stronach Mrogi..."  

w nakładzie 1000 egzemplarzy o formacie A4. Album ma mieć charakter promocyjny  

i będzie dystrybuowany nieodpłatnie przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięć i eventów 

organizowanych przez Stowarzyszenie Mroga.                                                                  

- Wydanie pocztówek przedstawiających zwycięskie fotografie z każdej kategorii konkursu 

(wiosna, lato, jesień, zima) w nakładzie po 6000 szt. Pocztówki mają mieć charakter 

promocyjny i będą dystrybuowane nieodpłatnie przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięć  

i eventów organizowanych przez Stowarzyszenie Mroga.  

4. Przedmiot konkursu: 

-  przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze działalności Stowarzyszenia 

„Mroga” (Koluszki – miasto i gmina, Brzeziny – miasto i gmina, gmina Rogów, gmina 

Jeżów) i przedstawiające obiekty, przyrodę, interesujące zakątki, ciekawe budynki, miejsca 

warte poznania - okraszone indywidualizmem autora i jego artystycznym podejściem do 

tematu. 
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II Zasady konkursu: 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wiążące się z tytułową tematyką: 

a) fotografia powinna przedstawiać przyrodę, ciekawe miejsca, zabytki, pejzaż regionu 

Stowarzyszenia „Mroga” i inne… 

b) tematyka fotografii powinna nawiązywać do różnorodności regionu Stowarzyszenia 

„Mroga”, niepowtarzalności, niezwykłości oraz ulotności chwil, zjawisk i miejsc, 

wydarzeń oraz mieścić się w jednej ze wskazanych kategorii: „wiosna”, „lato”, „jesień”, 

„zima”. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 8 zdjęć – po 2 z każdej kategorii: 

„wiosna”, „lato”, „jesień”, „zima”. 

3. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

4. Format przesyłanej fotografii nie może być mniejszy niż 3 Mpx. 

5. Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i niepełnoletnich za zgodą opiekuna 

prawnego (załącznik nr 3 do ogłoszenia), zamieszkujących obszar Stowarzyszenia 

„Mroga”. 

6. Przesyłana fotografia musi dotyczyć regionu Stowarzyszenia „Mroga”. Obszar gmin: 

miasto i gmina Brzeziny, gmina Rogów, gmina Jeżów, miasto i gmina Koluszki). 

7. Czas trwania konkursu: zgłoszenia przyjmujemy od 06.03.2023 r. do 13.03.2023 r.  

8. Przystąpienie do konkursu następuje przez przesłanie drogą elektroniczną prac 

fotograficznych na adres mailowy stowarzyszenie.mroga@wp.pl   

a) przesyłana korespondencja e-mail musi zawierać tytuł: Konkurs Fotograficzny - "Po 

obu stronach Mrogi", 

b) w treści listu e-mail zgłaszający musi zamieścić następujące dane: 

- autor zdjęcia/zdjęć, 

- dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail, 

- ilość przesyłanych zdjęć, 

- załącznik 1 do emaila: zdjęcie/a konkursowe (w nazwie zdjęcia/pliku: kategoria, miejsce 

wykonania zdjęcia, imię nazwisko autora – oddzielone myślnikami, podkreśleniami)  

np.  

zdjęcie 1 nazwa pliku: wiosna-Arboretum-w-Rogowie-Jan-Kowalski;  

zdjęcie 2 nazwa pliku: zima_Zalew_w_Lisowicach_Zofia_Kowalska 

Ważne!!! każde zdjęcie musi zawierać wskazane informacje, brak tych danych 

dyskwalifikuje fotografie !!!  

mailto:stowarzyszenie.mroga@wp.pl
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- załącznik 2: skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich 

nadesłanego zdjęcia i zgodę na publikację zdjęcia w mediach (załącznik nr 2 do ogłoszenia) 

- załącznik 3: skan lub zdjęcie podpisanej zgody prawnego opiekuna w przypadku 

przystąpienia do konkursu osoby niepełnoletniej. 

9. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały  

wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne 

osoby: nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

 

10. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG. 

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

 

12. Termin składania prac upływa: 13.03.2023 r. o godz. 00.00 

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz 

Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga” www.mrogapoleca.pl oraz na portalu 

społecznościowym Facebook najpóźniej do dnia 13.04.2023 r. 

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą 

telefoniczną lub przez e-mail w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.  

4. Nagrody: 

Nagroda za zajęcie I miejsca - Karta podarunkowa o wartości 600 zł (4 kategorie – 4 nagrody 

główne) 

Nagroda za zajęcie II miejsca - Karta podarunkowa  o wartości 400 zł (4 kategorie – 4 

nagrody) 

Nagroda za zajęcie III miejsca - Karta podarunkowa o wartości 200 zł (4 kategorie – 4 

nagrody) 

5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone również poprzez publikację zwycięskich fotografii  

w formie albumu fotograficznego i pocztówek i będą stanowiły materiał promocyjny naszego 

regionu. 
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6. Każdy laureat konkursu zostanie obdarowany 20 zestawami „Pocztówek z Mrogi” oraz 5 

egzemplarzami albumu "Po obu stronach Mrogi..." 

 

IV Postanowienia końcowe: 

1.  Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:  

a) jest autorem załączonych fotografii,  

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, 

które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są 

obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;  

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.mrogapoleca.pl oraz w serwisie 

społecznościowym facebook w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,  

d) zgadza się na opublikowanie zdjęć w albumie fotograficznym "Po obu stronach 

Mrogi..."oraz pocztówkach wydanych w ramach realizacji operacji. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 

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

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają 

sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz  

Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mroga" 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

7. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z 

Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku 

wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z 
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Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz 

niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

        Organizator: Stowarzyszenie Mroga 


