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REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

 

OBIEKTY SAKRALNE JESIENIĄ widziane  

z perspektywy mrówki  
  

I. ORGANIZATOR KONKURSU:  

  

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, 

Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.  
  

II. CEL KONKURSU:  

  

Celem konkursu fotograficznego OBIEKTY SAKRALNE JESIENIĄ widziane z 

perspektywy mrówki jest: 

• promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis”, 

• włączenie społeczne i aktywizacja młodzieży z obszaru LGD „Vistula – Terra 

Culmensis”, zachęcenie do podjęcia inicjatywy,  

• informowanie o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i promocja LSR wśród 

uczniów, nauczycieli, rodziców i opiekunów,  

• ukazanie walorów obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis”, podkreślenie 

atrakcyjności obszaru  dla mieszkańców oraz  przedsiębiorców,  

• poznanie obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis”, dostrzeżenie jego walorów 

historycznych i kulturowych oraz integracja z regionem,  

• popularyzacja indywidualnego spojrzenia uczestników konkursu na obiekty  z obszaru 

LGD „Vistula – Terra Culmensis”.  

  

  

 III.  PRZEDMIOT KONKURSU:  

 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego obiekt sakralny 

jesienią widziany z perspektywy mrówki. 

2. Przez obiekt sakralny Organizator rozumie: kaplicę, klasztor, krzyż przydrożny, 

cmentarz, tablicę/pomnik/kamień pamięci. 

3. Obiekt musi znajdować się na terenie LGD „Vistula - Terra Culmensis” tj. na terenie 

jednej z gmin wiejskich: Grudziądz (z wyłączeniem miasta Grudziądz), Gruta, Łasin, 

Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Chełmno  (z wyłączeniem miasta 

Chełmno), Lisewo, Stolno, Płużnica.   
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4. Technika wykonania zdjęcia powinna uwzględniać: 

 

- cały obiekt, zdjęcie powinno być wykonane z dołu, np. z pomiędzy poszycia gleby, z 

leżącego na ziemi liścia, 

- aspekt jesienny, 

- nie dopuszcza się retuszu fotografii oraz stosowania fotomontażu.  

  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem, w kalendarzu prezentującym 

12 nagrodzonych zdjęć  oraz w innych  materiałach informacyjno-promocyjnych 

wydawanych przez LGD „Vistula – Terra Culmensis” oraz instytucje współpracujące z LGD 

„Vistula – Terra Culmensis”. 

 

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA:  

  

1. Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły 

podstawowe z obszaru LGD „Vistula-Terra Culmensis” tj. gmin wiejskich: Grudziądz, 

Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, Chełmno, Lisewo, Stolno, 

Płużnica. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie oznaczonego metryczką (załącznik nr 3) 

zdjęcia (pracy konkursowej) w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (nośnik – płyta 

CD/DVD opisana imieniem i nazwiskiem autora wraz ze skazaniem daty i miejsca wykonania 

zdjęcia ) oraz wypełnionego i podpisanego  zgłoszenia (załącznik nr 1). Zgłoszenie musi być 

podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkursu. Pracę konkursową 

dostarcza się do wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela w danej szkole 

podstawowej, do której uczęszcza uczestnik konkursu.  

 

3. W przypadku zgłoszenia przez szkołę większej ilości prac Organizator uwzględnia 

przekazanie przez szkołę jednej płyty zbiorczej. Płyta powinna być podpisana nazwą szkoły, 

a poszczególne pliki ze zdjęciami na płycie powinny być opisane imieniem i nazwiskiem 

autora wraz  ze wskazaniem daty i miejsca wykonania zdjęcia. 

  

4. Wszystkie prace konkursowe zbiorczo wraz z wymaganym załącznikiem nr 1 (każda 

praca) przekazuje do biura LGD wyznaczony przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, o którym 

mowa w pkt. IV.2. Przekazanie zbiorcze prac następuje na druku stanowiącym załącznik nr 

2 do niniejszego regulaminu.  

  

5. Termin dostarczenia prac  przez Szkoły, o których mowa w pkt. IV.1 do biura LGD 

„Vistula – Terra Culmensis” mającego siedzibę w Sztynwagu pod nr 46 (86-302 Sztynwag), 

mija w dniu 15 listopada 2019 r. o godzinie 15:00. Decyduje data dostarczenia prac do biura 

LGD, a nie data stempla pocztowego.  
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6. Do konkursu uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia  wcześniej niewykorzystane                    

i nierozpowszechniane przez inne podmioty oraz zdjęcia, które nie były wcześniej 

nagrodzone lub wyróżnione.  

 

VI.     WERYFIKACJA WSTĘPNA: 

 

1. Ocenie zgodnie z kryteriami oceny podlegają wyłącznie prace, które spełnią poniższe 

kryteria weryfikacji wstępnej.  

2. Weryfikację wstępną przeprowadzają pracownicy Biura LGD. 

3. Jeżeli praca nie spełnia chociażby jednego z kryterium weryfikacji wstępnej zostanie 

odrzucona i nie zostaje przekazana do oceny przez komisję konkursową. 

 

 

Lp.  Nazwa kryterium  tak nie 

1.  Obiekt sakralny   

2.  Obiekt z obszary LGD „Vistula – Terra Culmensis”   

3.  Obiekt ujęty w całości    

4. Obiekt widziany z perspektywy mrówki (ujęcie z dołu)   

5.  Wydruk zdjęcia oznaczony metryczką (załącznik nr 3)   

6. Kompletność złożonej pracy (wersja papierowa + wersja 

elektroniczna) 

  

7.  Spełnienie warunków uczestnictwa   

 

 

 

VII.     KRYTERIA OCENY  

 

  

Lp.  Nazwa kryterium  Liczba punktów  

1.  forma prezentacji obiektu  od 1 do 5  

2.  pomysłowość przedstawienia tematu  od 1 do 5  

3.  kompozycja zdjęcia i walory estetyczne i artystyczne   od 1 do 10 

 

      VIII.  OCENA PRAC  
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1.        Ocena  prac zostanie dokonana na podstawie kryteriów oceny, o których mowa w pkt. VI.1. 

przez specjalnie powołaną trzyosobową komisję konkursową.  

2.        Organizator Konkursu zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalenia składu komisji 

konkursowej.  

3.       Komisja konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny 

poszczególnych prac konkursowych.  

4.       Prace komisji konkursowej są niejawne. W pracach komisji konkursowej bez prawa 

decydowania i wpływania na wynik konkursu, mogą brać udział jako pomoc techniczna 

pracownicy biura LGD oraz jako obserwatorzy członkowie Zarządu. 

5.       Decyzja komisji wyłaniająca Laureatów Konkursu w kategorii konkursowej jest  

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6.       W ramach konkursu nagrodzonych zostanie 12 prac. Z nagrodzonych prac powstanie 

kalendarz na rok 2020. 

 

VIII. NAGRODY I INAUGURACJA  KONKURSU   

  

1.       Organizator przewiduje nagrody rzeczowe tj.:  

a)       12 nagród indywidualnych w kategorii „Prace indywidualne”. 

b)       Przekazanie kalendarzy laureatom konkursu oraz szkołom, których uczniowie nadeślą 

prace w odpowiedzi na konkurs.   

c)       Miejsce i termin wręczenia nagród wraz z listą  laureatów konkursu zostanie opublikowana 

na stronie internetowej www.lgdvistula.org, dodatkowo informacja ta zostanie przekazana do  

osób  wskazanych  do kontaktu z ramienia szkoły.  

2.       Podczas uroczystości wręczenia nagród odbędzie się wystawa wszystkich zgłoszonych prac 

konkursowych.  

  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad lub czasu trwania konkursu.  

2.      Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku 

zgłoszenia się zbyt małej liczby prac spełniających wymogi formalne.  

3.       Informacje związane z konkursem można uzyskać w Biurze LGD lub na stronie 

internetowej www.lgdvistula.org  
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