Konkurs fotograficzny
„Znam ciekawe miejsca w Gminie Lubiewo”

1. Przedmiot konkursu
Przedmiotem prac konkursowych są fotografie związane z konkretnymi obiektami przyrodniczymi,
turystycznymi, architektonicznymi oraz zabytkami, zlokalizowanymi na terenie gminy Lubiewo.
Mogą być to kościoły, pomniki przyrody, obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne itp.
2. Adresaci konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów i przesłać ją podpisaną na
formularzu. ( zgoda rodziców - załącznik)
3. Terminy konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się z dniem 21 lipca 2020 r.
2. Galerię należy wysłać w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 24:00.
3. Wyniki i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w terminie do dnia 10 września 2020 r.
4. Zasady nadsyłania prac i wymogi formalne
1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie galerie, a nie pojedyncze fotografie. Każdy uczestnik
może nadesłać dowolną liczbę galerii, do których posiada pełne prawa autorskie i majątkowe.
2. Galeria powinna zawierać od 4 do 10 zdjęć przedstawiających jedno konkretne miejsce lub
obiekt turystyczny.
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e-mail: ug.ciepluch@gmail.com lub w formie płyty CD na adres pocztowy: Urząd Gminy w
Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8, 89-526 Lubiewo
4. Do galerii należy dołączyć formularz zgłoszeniowy - załącznik
5. Nazwa i opis miejsca do każdej galerii dotyczącej danego obiektu turystycznego należy dołączyć
krótki opis (max 10-15 zdań), który winien zawierać nazwę obiektu, położenie współrzędne
geograficzne, rys historyczny (o ile jest możliwy) itp.
5. Oznaczenie prac
Zdjęcia powinny być nazwane w następujący sposób: imię_nazwisko autora_miejscowość
wykonania zdjęcia nazwa obiektu np. Janusz_Kowalski_Lubiewo_kościół. Zdjęcia bez dokładnej
nazwy, nie pozwalającej w sposób jednoznaczny zidentyfikować fotografowanego obiektu i
załączonego opisu, nie będą kwalifikowane.
6. Zasady kwalifikacji prac
Do oceny kwalifikowane będą wyłącznie galerie, spełniające warunki formalne i techniczne,
których autorzy załączyli wymagane zgłoszenia.
7. Wymagania techniczne
1. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie PNG, JPG, RAW, HEIC.
2. Minimalne wymiary plików to 1920x1280 px.
3. Maksymalny rozmiar jednego pliku nie może przekraczać 10 MB.
4. Nadesłane galerie nie mogą być skompresowane.
5. Zdjęcia nie mogą posiadać napisów lub znaków wodnych.

6. Zdjęcia nie mogą prezentować na pierwszym planie osób.
8. Kryteria oceny prac
Rozpatrywane będą wyłącznie galerie, spełniające wszystkie warunki konkursu oraz prezentujące
odpowiedni poziom estetyczny.
9. Nagrody
1. I miejsce – nagroda w wysokości 300,00 zł,
2. II miejsce – nagroda w wysokości 200,00 zł ,
3. III miejsce - nagroda w wysokości 100,00 zł ,
4. trzy wyróżnienia w postaci gadżetów turystycznych.
10. Tryb oceny prac
Nadesłane przez uczestników galerie będą weryfikowane i oceniane przez jury.
11. Zastrzeżenia formalne
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród lub przyznania ich w innej
formie, w przypadku niskiej jakości nadesłanych prac lub ich niezgodności z wymogami
formalnymi i technicznymi.
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z postanowieniami Regulamin oraz wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. Uczestnik
zgłaszając prace, wyraża jednocześnie zgodę na publiczną prezentację swoich prac na stronie
www.lubiewo.pl oraz fanpage.

