
 
 

Regulamin Konkurs fotograficzny 
„Spotkania z przyrodą” 

 
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Spotkania z przyrodą”  jest Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Rybacka „Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku ul. Poliwodzka 16.  
 
2. Celem konkursu jest promowanie atrakcyjności obszaru LGR „Opolszczyzna” (gminy Lasowice 
Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, 
Turawa, Zębowice) jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, popularyzacja  ekoturystyki, wędkarstwa i 
rybactwa  wśród dzieci i młodzieży. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych- 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu gminy należących do LGR 
„Opolszczyzna” 
 
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Osoby, które nie ukończyły  18 roku życia muszą 
dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w 
konkursie. 
 
5. Zdjęcia powinny obrazować miejsca, przyrodę, wydarzenia, osoby związane z rybactwem, 
wędkarstwem, ekoturystyką. Tematyka nadesłanych zdjęć powinna obejmować obszar LGR 
„Opolszczyzna” 
 
6. Warunki techniczne: 
Uczestnik może przesłać lub dostarczyć osobiście do 3 zdjęć formatu nie mniejszego niż 20 x 30 cm i 
rozdzielczości 300 dpi. (w wersji elektronicznej na płycie CD). Zgłoszone na konkurs zdjęcia wraz z 
kartą zgłoszenia muszą być opatrzone w metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, tytuł oraz 
miejsce wykonania fotografii.  

7. Prace należy dostarczać do Ośrodka Kultury w Niemodlinie do dnia 4 listopada 2011 roku. 
 
8. Prace ocenia 3-osobowe Jury, w skład którego wchodzi: przedstawiciel Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Opolszczyzna”, przedstawiciel ośrodka kultury lub gminy oraz osoba o dorobku i wiedzy 
fotograficznej. 
 
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 listopada 2011 na stronie internetowej LGR 
„Opolszczyzna” www. lgropolszczyzna.com oraz na stronie www.okniemodlin.org 
 
10. Autorzy trzech najlepszych prac fotograficznych otrzymają nagrody rzeczowe. 
Nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która będzie prezentowana  w 11 
gminach należących do LGR „Opolszczyzna”.  Po zakończeniu konkursu z wszystkich nagrodzonych 
prac konkursowych prezes Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” Jakub Roszuk wyłoni nagrodę 
specjalną, za którą uczestnik otrzyma aparat cyfrowy. 

11. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na LGR „Opolszczyzna” autorskie prawa majątkowe do 
zgłoszonej przez niego pracy oraz wyraża zgodę na publiczne udostępnianie fotografii. Organizatorzy 
konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania 
honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów. 
 
12.Wszystkie informacyjne o konkursie, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w 
biurze Lokalnej Grupy Rybackiej  „Opolszczyzna”,  na stronie internetowej 
www.lgropolszczyzna.com oraz na stronie Ośrodka Kultury w Niemodlinie (www.okniemodlin.org) 
 


