
 
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „POZNAJ SKARBY DOBREJ WIDAWY” 2014 

 

I. Organizator:  

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica, 

Kontakt: tel. 71/ 314-32-01, biuro@dobrawidawa.pl, www.foto.dobrawidawa.pl  

 

II. Cel konkursu:  
1. Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych Doliny Dobrej i Widawy obejmującej 9 

gmin: Długołęka, Czernica, Syców, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Bierutów, Oleśnica, 

Wilków, Międzybórz.  

2. Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wrażliwości na piękno przyrody 

swojego regionu.  

3. Kształtowanie wśród uczestników postaw proekologicznych.  

4. Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.  

5. Integracja ludności z terenu sąsiadujących gmin. Identyfikacja walorów obszaru LGD 

oczami jej mieszkańców.  

6. Dokumentacyjna i artystyczna, wszechstronna prezentacja Doliny Dobrej i Widawy dla 

potrzeb rozwoju regionu.  

 

III. Warunki udziału i Tematyka pracy:  
1. Konkurs skierowany jest do dwóch grup uczestników wg kategorii wiekowych:  

a) dzieci i młodzież do 16 roku życia  

b) osoby powyżej 16 roku życia  

2. Uczestnikiem konkursu nie może być członek Zarządu, pracownik biura LGD Dobra 

Widawa oraz ich najbliższa rodzina. 

3. Uczestnicy konkursu przesyłają prace wykonane na terenie obszaru LGD Dobra Widawa 

w dowolnym czasie w trzech kategoriach:  

a) natura - interesujące ujęcie roślin, zwierząt, kompleksów zieleni, zjawisk 

przyrodniczych lub krajobrazu, charakterystycznego dla Doliny Dobrej Widawy.  

b) kultura – to nie tylko zabytki, ale i ciekawe miejsca, wydarzenia artystyczno-kulturowe, 

architektura, miejsca i wydarzenia istotne dla rozwoju tego obszaru.  

c) produkt regionalny - specyficzne wyroby lub usługi spotykane tu na miejscu i kojarzone 

jako wyrób stąd, mający cechy specyficzne dla tego regionu, jak pochodzenie, tradycja 

czy kultura. Być może o charakterze tradycyjnym, ludowym, a być może mający 

znamiona form nowatorskich i jak najbardziej współczesnych. Produkty pochodzące 

z regionu Dobrej Widawy.  

4. Jeden uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie po 3 zdjęcia w każdej kategorii 

(max 9 zdjęć). Uczestnik może zgłaszać do fotokonkursu tylko zdjęcia własnego 

autorstwa.  

 

 



 
 

 

 

5. Zgłoszenie prac następuje poprzez:  

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez autora zdjęć będzie możliwe 

elektronicznie na stronie internetowej. W przypadku osób poniżej 18 lat, obowiązuje 

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na druku dostępnym na stronie 

internetowej: www.dobrawidawa.pl, www.foto.dobrawidawa.pl, przesłana na adres 

siedziby Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa tj. ul. Wojska Polskiego 67/69, 

56-400 Oleśnica.  

b) zamieszczanie fotografii (zgodnie z opisem w formularzu zgłoszeniowym) będzie 

możliwe, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu na stronie 

internetowej www.foto.dobrawidawa.pl, w terminie nie przekraczalnym do 24.10.2014 

roku, w formacie JPG o wymiarach min. 1600x1200 pikseli.  

 

IV. Przebieg konkursu  
Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace spełniające warunki określone 

w regulaminie i dostarczone w przewidzianym terminie do 24 października 2014 r.  

 

a) Konkurs trwa od 21 lipca do 24 października 2014 roku. Ogłoszenie wyników na 

stronie www.foto.dobrawidawa.pl oraz prezentacja nagrodzonych prac, nastąpi w dniu 

14 listopada 2014 roku.  

b) Uczestnicy przesyłają prace w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2014 r.  

c) Oceny i wyboru nagrodzonych prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu 

powołane jury. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.  

 

V. Prawa autorskie i wykorzystanie zdjęć  
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach 

edukacyjno - promocyjno - reklamowych, w tym w folderach reklamowych LGD Dobra 

Widawa.  

2. Uczestnik konkursu przesyłając fotografię oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do 

fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub 

innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania 

zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie 

książkowej, organizacji wystawy pokonkursowej, wernisażu, umieszczeniu na stronach 

internetowych.  

 

VI. Nagrody  
1. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano atrakcyjne nagrody.  

2. Wyróżnione prace będziemy się starać publikować w materiałach promocyjnych LGD.  

3. Nagrody zostaną wręczone na specjalnie zorganizowanym wernisażu połączonym 

z wystawą prac pokonkursowych dnia 14 listopada 2014 r.  

 

Szczegóły zostaną opublikowane na stronie www.foto.dobrawidawa.pl.  



 
 

 

 

VII. Ustalenia końcowe:  
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.foto.dobrawidawa.pl. 

Osoby nagrodzone otrzymają mailowe zawiadomienia o wynikach konkursu, terminie 

i miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.  

3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do 

czasu jego zakończenia.  

 

 

Dziękujemy za aktywny wkład w inwentaryzacji walorów Dobrej Widawy 

 

 

Życzymy powodzenia!  

 

Zarząd LGD Dobra Widawa oraz Zespół organizacyjny ds. fotokonkursu 

 
 


