
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Z lawendą w tle” 
organizowanego w ramach projektu „Lawendowa Cybinka” 

dofinansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 

Fundację na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach 

z programu DZIAŁAJ LOKALNIE 

 
 

1. Przepisy ogólne 
1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego „Z lawendą w tle” są: 

Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO, 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince, 

ul. Słubicka 28, 69 – 108 Cybinka 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem  

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

3. Celem przyświecającym konkursowi jest pokazanie piękna lawendy,  

„bohatera projektu”, pod każdą postacią, w każdej formie. 

4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Cybinka, niezależnie od wieku. 

5. Informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

www.proeko.cybinka24.pl oraz www.biblioteka-cybinka.pl  

oraz mediach społecznościowych. 

6. Konkurs trwa do 15 listopada 2019 r. 

7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

 

2. Przepisy dotyczące prac 
1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko 

własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową lub 

smartfonem. 
2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania 

fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików  

lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, fotomontaży. 
3. Fotografie należy dostarczyć na adres Organizatora z dołączonymi danymi uczestnika: 

imię, nazwisko, wiek, numer telefonu. 
4. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę RODO dostępną do pobrania 

ze stron internetowych Organizatorów. 
5. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej nigdzie 

opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 
6. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności 

praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania  

od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, 

licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. 

Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne 



naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału  

w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem 

nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez 

Organizatora w ramach Konkursu. 
7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 

zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. 
 

3. Postanowienia końcowe 
1. Termin nadsyłania prac mija dnia 15 listopada 2019 r. 
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
3. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora. 
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
5. Laureaci o terminie uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu zostaną powiadomieni 

telefonicznie. 
6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych Organizatorów oraz  

w mediach społecznościowych. 
7. Organizatorzy uzyskują prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac  

na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także do wielokrotnej 

ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 
8. Wszystkie prace po rozstrzygnięciu Konkursu obejrzeć będzie można  

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Cybince. 
 


