
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 „UROKI LUBSZY”

I Organizator:
Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 700-lecia Lubszy 
reprezentowany przez Szkołę Podstawową im. J. Lompy w Lubszy i redakcję strony www.lubsza.org.

II Cele konkursu:
1. Odkrywanie i dokumentowanie walorów Lubszy pod kątem przyrody, architektury, kultury oraz życia 

mieszkańców.
2. Rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i wyobraźni przestrzennej uczestniczek/-ów.
3. Zgromadzenie zdjęć ukazujących Lubszę z różnych, oryginalnych i niecodziennych perspektyw.
4. Zaangażowanie mieszkańców Lubszy w życie i wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności
5. Zebranie fotografii na rzecz przyszłej wystawy oraz promocji Sołectwa w przyszłości poprzez stronę 

internetową i ewentualne publikacje.

III Uczestnicy:
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby zajmujących się fotografią amatorsko.
2. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. 
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego (wypełnione 

oświadczenie opiekuna prawnego należy dostarczyć na adres Szkoły Podstawowej im. J. Lompy, 
ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza)

IV Zasady konkursu:
1. Głównym motywem prac konkursowych powinna być Lubsza w roku jej 700-lecia. Można 

fotografować wszelkie tematy związane z życiem wsi: miejsca, ludzi, wydarzenia itd
2. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie tematyczne, w każdej z nich można zgłosić max. 2 zdjęcia 

pojedyncze. Oto kategorie:
● Przyroda – zdjęcia przedstawiające widoki, elementy fauny i flory, ukształtowania terenu, niebo; 

zarówno panoramiczne, jak i skupione na szczególe
● Architektura – zdjęcia budynków, zabytków, kapliczek, ulic
● Ludzie – portrety, zdjęcia rodzinne, ludzie w codziennej pracy i od święta, podczas zabawy i w trakcie 

uroczystości itp.
● Wydarzenia – zdjęcia dokumentujące ważne wydarzenia jednorazowe i cykliczne (np. przejście 

pielgrzymki), zarówno związane z Jubileuszem, jak i inne uroczystości ważne dla wsi (procesje, śluby, 
festyny, kiermasze)

3. Ponadto, w każdej kategorii, oprócz zdjęć pojedynczych można zgłaszać tzw. cykle zdjęć/fotoreportaże 
(czyli zbiory zdjęć powiązanych tematycznie, „opowiadających” jakąś historię) zawierające 
maksymalnie 8 zdjęć. W każdej kategorii można zgłosić 1 cykl zdjęć.

4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dozwolona jest korekta (wyostrzenie, kontrast, rozjaśnienie) 
i zmiana koloru na czarno-biały lub sepię; niedozwolone – graficzne usuwanie i dodawanie elementów, 
łączenie, kompilowanie zdjęć.

V Warunki dostarczenia zdjęć:
1. Termin nadsyłania prac: do 3 listopada 2014 roku.
2. Zdjęcia można dostarczyć w wybrany sposób:

- drogą e-mailową na adres konkurs@lubsza.org lub splubsza@gmail.com jako załączniki w formacie 
jpg (minimalna rozdzielczość pojedynczego zdjęcia 600x800 px, każde zdjęcie nie większe niż 1 MB);
- przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy 
(ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza) w formie elektronicznej (płyta CD) lub w formie papierowej, w postaci 
wywołanych zdjęć o formacie 15x20 cm.

3. Do każdego zdjęcia należy dołączyć krótki opis  (min. 1 zdanie).
4. Zgłoszenie, oprócz zdjęcia z opisem, musi zawierać w treści e-maila: imię i nazwisko autora (w 
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przypadku osoby niepełnoletniej, także imię i nazwisko oraz osobną zgodę opiekuna prawnego), wiek 
autora, adres, e-mail, telefon kontaktowy. 

VI Jury
1. W skład jury konkursowego wejdą zawodowi fotograficy, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego 

Obchodów 700-lecia Lubszy oraz reprezentant redakcji tygodnika „Gwarek” - patrona prasowego 
Jubileuszu.

2. Dokładny skład osobowy jury zostanie podany na stronie www.lubsza.org do 31.10.2014
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie. 

VII Nagrody
1. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
2. Dodatkowo, najlepsze zdjęcie zostanie opublikowane na łamach tygodnika „Gwarek”
3. Jury przewiduje przyznanie wyróżnienia (nagroda honorowa)

VIII Wyniki konkursu:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada 2014 roku.
2. Wyniki konkursu oraz zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane na stronach www.lubsza.org oraz 

www.splubsza.eu
3. Miejsce i termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie internetowej na podanych w pkt.2 

stronach internetowych oraz przekazane laureatom drogę e-mailową.
4. Najlepsze fotografie złożą się na wystawę stałą w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy. 

Organizatorzy dopuszczają możliwość wypożyczania wystawy instytucjom gminy.

IX Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik w momencie zgłoszenia prac na Konkurs oświadcza, że:
– akceptuje Regulamin;
– posiada prawa autorskie do przekazanych organizatorowi zdjęć
– posiada zgodę na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu oraz ewentualnie - danych 

tych osób zawartych w opisie zdjęcia
– ponosi całkowitą odpowiedzialność w wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź 

związanych z ochroną wizerunku osób trzecich
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
– wyraża zgodę na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji tzn. 

udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z przesłanych 
zdjęć na wszystkich polach eksploatacji (obejmującej m.in. utrwalanie, drukowanie, publikację na 
stronach internetowych oraz w formie papierowej, promocję sołectwa i gminy). Autor zachowuje 
możliwość składania prac w innych konkursach.

1a. W przypadku udziału osoby niepełnoletniej pkt. 1 stosuje się odpowiednio do opiekuna prawnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszeń niezgodnych z regulaminem, zdjęć 

zniszczonych lub naruszających prawa osób trzecich, uszkodzonych plików oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły z przyczyn od niego niezależnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną opublikowane 
na stronie www.lubsza.org.

Kontakt: tel. (34) 3579033; e-mail: konkurs@lubsza.org lub splubsza@gmail.com 
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