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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Kraina w obiektywie”
I Organizator
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
tel.77 44 67 130/131
www.annaland.pl
II Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii przedstawiających charakterystyczne
miejsca i elementy dla Krainy św. Anny, utrwalenie piękna otaczającego nas krajobrazu. Ponadto
uwrażliwienie mieszkańców Krainy na piękno przyrody regionu oraz rozpowszechnianie idei
fotografii, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
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III Opis przedmiotu Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest dostarczenie fotografii z własnych zasobów, przedstawiających
krajobrazy, charakterystyczne miejsca i/lub elementy obszaru Krainy św. Anny w różnych
porach roku.
Fotografie należy wykonać samodzielnie.
Jedna osoba może przesłać jedno zgłoszenie zawierające do 15 fotografii.
Każdy plik zawierający fotografię należy opisać tak aby Organizator nie miał wątpliwości co
przedstawia.
IV Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Krainy św. Anny, w przypadku osób
niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic lub opiekun.
Fotografie konkursowe muszą być pracami indywidualnymi, własnymi.
Zgłoszenie nie podpisane, anonimowe nie będzie zakwalifikowane do konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

V Termin i miejsce składania fotografii konkursowych
1. Zgłoszenie wraz z fotografią należy przesłać mailowo na adres aminacja@annaland.pl lub dostarczyć
w kopercie osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) od 3 lipca
2017 r. do 28 lipca 2017 r. do godz. 12.00 na adres Organizatora (decyduje termin otrzymania
przesyłki, a nie data wysyłki).
2. Należy dostarczyć wypełniony załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z dołączoną płytką CD zawierającą
zgłaszane fotografie.
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3. Fotografie konkursowe złożone lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin określony w
pkt. 1, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie internetowej oraz Facebooku.
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VI Nagrody
Organizator przyzna jedną nagrodę główną - bon do wybranego przez laureata sklepu o wartości 200
zł.
Organizator ma prawo wręczenia do dwóch wyróżnień.
Termin i miejsce wręczenia nagrody laureatowi Konkursu zostanie podany przez Organizatora na
stronie internetowej www.annaland.pl w terminie późniejszym.
Komisja Konkursowa wyłoni laureata w połowie sierpnia.
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VII Komisja Konkursowa
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora składa się z trzech osób.
Komisja Konkursowa pracuje nieodpłatnie.
Komisja Konkursowa decyduje o wyłonieniu laureatów Konkursu.
Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
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VIII Postanowienia końcowe
Udział w Konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie i publikowanie fotografii w celach
promocyjnych i jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac
w dowolnej formie ich prezentacji służących promocji obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa
własności złożonych fotografii.
Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu, a w przypadku wygranej na
umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz ewentualną
publikację wizerunku.
Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w
szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających
nagość, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do
prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody uprawnionych.
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku, gdy: nie wpłynie żadna
fotografia konkursowa, jeżeli fotografie nie będą spełniały warunków Regulaminu lub jeśli poziom
fotografii konkursowych będzie niezadowalający.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Konkursu.

