
 
Projekt  „Promocja współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Glacensis” 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002557 jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„ Promocja współpracy transgranicznej- współpraca transgraniczna na 

obszarze Euroregionu Glacensis w obiektywie mieszkańców” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,                  

ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, tel. 74/8677130, tel. kom. 506 608 643, 

www.euroregion-glacensis.ng.pl, e-mial biuro@eg.ng.pl  

 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

 

3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem – stanowiącym 

załącznik do niniejszego regulaminu jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika 

procedurze regulaminowej konkursu. 

 

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących osób. 

 

5. Konkurs trwa od 23 marca 2021  do 15 maja 2021. 

 

6. W Konkursie  mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie posiadające zgodę 

opiekunów prawnych na udział w konkursie. Zgoda opiekunów prawnych powinna być 

dołączona do Oświadczenia. 

 

2. ZDJĘCIA 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do 5 fotografii.  

Zdjęcia powinny  przedstawiać atrakcje turystyczne, przyrodę , zabytki techniki i  urbanistyki, 

wydarzenia kulturalne, sportowe itp. ( również te, które się już odbyły )  powiązane z 
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efektami współpracy transgranicznej z obu stron granicy na obszarze Euroregionu Glacensis. 

Zdjęcia powinny posiadać tytuł. 

Obszar Euroregionu Glacensis: 

po stronie czeskiej:  

-  Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, 

Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda 

po stronie polskiej: 

- powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto 

Wałbrzych 

 

2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii.   

Przesłane w postaci elektronicznej mailowo, zapisane w jak największej rozdzielczości. 

 

3. Termin zgłaszania zdjęć mija 15.05.2021 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia 

pracy konkursowej do siedziby Organizatora. 

 

4. Fotografie należy przesyłać na adres mailowy biura Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu Glacensis biuro@eg.ng.pl z opisem: 

tytuł konkursu, tytuł zdjęcia/zdjęc, imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail autora 

zdjęć. 

 

5. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 

postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich 

danych oraz ich poprawiania. 

 

6. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisany oryginał  Oświadczenia, 

którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. A w przypadku osoby 
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niepełnoletniej do Oświadczenia należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w 

konkursie. Dokumenty  proszę przesłać jako pdf na adres mailowy biuro@eg.ng.pl  

 

7. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona polsko-czeska komisja konkursowa 

składająca się z przedstawicieli polskiego i czeskiego Euroregionu Glacensis.  

 

3. HARMONOGRAM KONKURSU 

 

1. Nadsyłanie prac do 15.05.2021 r. 

2. Ocena polsko-czeskiej komisji konkursowej do 30.06.2021 r.  

3. Zawiadomienie o wynikach konkursu do 02.07.2021 r.  

 

 

4. NAGRODY 

 

1.  Przewidziano nagrody rzeczowe dla 24 laureatów konkursu wyróżnionych przez polsko-

czeską komisję konkursową. Wartość nagrody nie może przekroczyć 50 euro. 

 

2. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefonicznie. 

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora na podstronie projektu 

oraz w aktualnościach. 

 

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

 

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne 

wykorzystywanie do promocji  Euroregionu Glacensis w materiałach promocyjnych 

drukowanych i elektronicznych. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania 

wszystkich fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach 

internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię 

i nazwisko). 
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6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie  złożone na konkurs zostały wykonane 

osobiście, a w przypadku wykorzystania wizerunku osób trzecich uzyskano zgodę na jego 

rozpowszechnianie. 

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach  

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.  

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

 

                                                                                       Kłodzko, dnia  23 marca 2021 


