
                          „Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków 

                        Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych 

                               Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)” 

 

 
 
 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze róże / ogrody różane” 

 

1. Organizator konkursu: 

 

• Wójt Gminy Dobra 

• Burmistrz Gminy Blankensee 

2.    Cele konkursu:  

• Promocja Gmin Dobra i Blankensee 

• Aktywizacja i integracja mieszkańców gmin Dobra i Blankensee 

• Wybranie i nagrodzenie najlepszych zdjęć obrazujących róże / ogrody różane 

 

3. Uczestnicy: 

• W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gmin Dobra i Blankensee 

• W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu, członkowie Komisji 

    konkursowej i ich rodziny  

• Uczestnik konkursu deklaruje, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia 

regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie składane 

oświadczenia. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora na potrzeby konkursu, w tym: 

- zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, 

- zgodę na publikację zdjęć i przekazanie nieodpłatnie   praw autorskich do nich  

  na rzecz organizatora konkursu 

4. Tryb zgłaszania: 

• Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji opracowanej wg wzoru 
stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

• Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.dobraszczecinska, 
www.blankenseede lub www.gminadobra24.pl, www.mierzyn24.pl, 
www.bezrzecze24.pl. Do deklaracji należy dołączyć 1 zdjęcie obrazujących róże 
albo ogrody różane w formie cyfrowej w formacie jpg. Materiały konkursowe nie 
będą zwracane. Zgłoszenie wraz z załączonym zdjęciem należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres projektyue@dobraszczecinska.pl. w terminie od 12 do 28 
maja 2014 . 
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5. Sposób realizacji Konkursu 

• Oceny obiektów dokona 5 osobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli 

organizatorów powołana przez Wójta odrębnym zarządzeniem. 

• Komisja dokona przeglądu i oceny zdjęć oraz dokumentacji pod względem 

zgodności z regulaminem. 

• Do dnia 10 czerwca 2014 r. ze wszystkich zgłoszonych w wyznaczonym terminie 

zdjęć Komisja Konkursowa wybierze 3 nagrodzone. 

• Ogłoszenie wyników konkursu, wystawa nagrodzonych zdjęć oraz wręczenie 

nagród będzie miało miejsce 14 czerwca 2014 r. podczas „Festiwalu Róż”  

w Folwarku „Skarbimierz”. 

• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

6. Prace muszą spełniać następujące kryteria:  

 

• Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 

wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.  Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs 

może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni 

fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. 

Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, kolaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.  

• Fotografie nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne:  

- format pliku JPG, rozdzielczość 300dpi 

• Nadsyłana fotografia musi mieć jednego autora. 

7. Nagrody 

• Dla zwycięzców w konkursie przewidziane są statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe 

wręczone przez Wójta Gminy Dobra oraz Burmistrza Blankensee podczas „Festiwalu 

Róż”. Pozostałym uczestnikom wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy.  

• Kolejność miejsc będzie wynikała z punktacji Komisji konkursowej. 

• Decyzje komisji są ostateczne. 

• Idea konkursu oraz rozstrzygnięcie wyników popularyzowane będą na łamach prasy 

    oraz na portalach internetowych. 

 

    

Wójt Gminy Dobra                                                                                Burmistrz Blankense 


