„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 1
do uchwały nr 5150/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r.

Regulamin
konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja”
§1 Informacje ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w województwie wielkopolskim działająca w ramach Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

2.

Konkurs wpisuje się w realizację operacji zgłoszonej do dwuletniego Planu Operacyjnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w ramach Planu Działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3.

Celem konkursu jest promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zwiększenie wiedzy
mieszkańców województwa wielkopolskiego na temat efektów tych programów, a także
promocja dziedzictwa kulturowego regionu oraz turystyki wiejskiej poprzez wyłonienie
najciekawszych nadesłanych fotografii w poniższych kategoriach tematycznych:
a. Infrastruktura dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zdjęcia
obiektów zrealizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 lub
PROW 2007-2013
b. Wielkopolska wieś z lotu ptaka – zdjęcia przedstawiające krajobraz wiejski z lotu ptaka
c. Jak Wielkopolanie dbają o tradycję? – zdjęcia wykonane podczas wydarzeń związanych
z promocją dziedzictwa kulturowego regionu
d. Turystyka na obszarach wiejskich – zdjęcia obiektów, atrakcji turystycznych, ciekawych
miejsc wartych odwiedzenia
e. Wielkopolska na talerzu – zdjęcia przedstawiające tradycyjne wielkopolskie dania

4.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
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§2 Zasady uczestnictwa w konkursie
1.

Uczestnikiem konkursu mogą być jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkańcy
województwa wielkopolskiego, z wyłączeniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

2.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia w każdej kategorii (maksymalnie 10
zdjęć).

3.

Termin nadsyłania prac upływa 19 sierpnia 2022 roku o godzinie 15.30.

4.

Prace nadesłane po terminie określonym w punkcie 3 nie będą oceniane.

5.

Fotografie powinny zostać wykonane wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego.

6.

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się
prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

7.

W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

8.

Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: ksow@umww.pl z tytułem
wiadomości "Konkurs fotograficzny KSOW".

9.

Każdą fotografię należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem metryczki stanowiącej
załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

10. W przypadku zgłoszenia fotografii do kategorii A - Infrastruktura dofinansowana
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poza wymaganiami określonymi w ust. 8, należy
załączyć zdjęcie zbliżenia tablicy informującej o dofinansowaniu operacji w miejscu, w którym
wykonana została fotografia.
11. Pliki z nadesłanymi fotografiami należy opisać według następującego wzoru: Pseudonim
autora_symbol kategorii _numer zdjęcia (przykład prawidłowej nazwy zdjęcia: Picasso_A_1).
12. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej
niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
13. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone prace zgłoszone do konkursów „PROW
w obiektywie” oraz „PROW w obiektywie – druga edycja” przeprowadzonego przez Jednostkę
Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim w 2020 i 2021
roku.
14. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
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15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają
wymienionych wyżej wymogów.
16. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na
fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej
osoby.
17. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji
do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i
rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

§3 Ocena zgłoszonych prac
1.

Wszystkie nadesłane prace konkursowe podlegają ocenie Jury powołanego przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego w drodze uchwały.

2.

W skład Jury wchodzić będą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.

3.

Członkowie Jury, dokonując oceny prac, nie będą posiadać wiedzy na temat imion i nazwisk
autorów prac.

4.

Jury wyłoni po 3 laureatów konkursu w każdej kategorii (I miejsce, II miejsce, III miejsce) oraz
po 1 osobie wyróżnionej w każdej kategorii).

5.

Postanowienia Jury zostaną udokumentowane w postaci pisemnego protokołu.

6.

Protokół z prac Jury zawierający listę nagrodzonych prac zostanie przyjęty w drodze uchwały
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który podejmie decyzję o przyznaniu nagród
laureatom oraz wyróżnionym.

§4 Nagrody
1.

Laureaci I miejsca otrzymają nagrodę w postaci bonu o wartości 2.000 zł do wykorzystania
w sklepie fotograficznym.

2.

Laureaci II miejsca otrzymają nagrodę w postaci bonu o wartości 1.500 zł do wykorzystania
w sklepie fotograficznym.
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3.

Laureaci III miejsca otrzymają nagrodę w postaci bonu o wartości 1.000 zł do wykorzystania
w sklepie fotograficznym.

4.

Osoby wyróżnione w konkursie otrzymają bon o wartości

500 zł do wykorzystania

w sklepie fotograficznym.
5.

Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

6.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie
przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników
Konkursu.

7.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz
w prasie, mediach i Internecie, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę w momencie zgłoszenia
pracy/prac do konkursu.

8.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą mailową do
dnia 30 września 2022 r.

9.

Po przeprowadzonym konkursie osoby nagrodzone zobowiązane są do podpisana protokołu
o otrzymaniu nagrody.

§5 Postanowienia końcowe
1.

Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a. jest autorem załączonych fotografii,
b. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które
to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone
prawami i roszczeniami osób trzecich;
c. zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach internetowych prowadzonych przez
Organizatora, serwisach społecznościowych oraz wykorzystanie we wszelkich materiałach
promocyjnych przygotowanych przez Organizatora;

2.

Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
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Metryczka do zdjęcia zgłaszanego do konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja” (załącznik do regulaminu konkursu)
Kategoria (A/B/C/D/E)
Numer i tytuł zdjęcia
Data wykonania zdjęcia (miesiąc/rok)
Nazwa miejscowości, w której wykonano zdjęcie (należy wskazać
również gminę oraz powiat)
Pseudonim autora zdjęcia
Imię i nazwisko autora zdjęcia
Telefon kontaktowy do autora zdjęcia
Adres e-mail autora zdjęcia

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, mieszkańcem województwa wielkopolskiego
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Nazwa działania
PROW 2007-2013
PROW 2014-2020
(przypadku wyboru kategorii „Infrastruktura
dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich” należy zaznaczyć X w odpowiednim
miejscu, w przypadku pozostałych kategorii nie
należy wypełniać tej części metryczki)

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

X

Odnowa i rozwój wsi (oś III)
LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju, dla operacji które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój Wsi”
LEADER Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju w zakresie małych projektów

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub
kształtowanie przestrzeni publicznej
Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego
LEADER (Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność)

