
                                                                                                                                                                                                        
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„PIĘKNY SPISZ” 

 

Konkurs jest realizowany przez Stowarzyszenie Frydmański Sypaniec przy współpracy z Gminą Łapsze 

Niżne w ramach projektu „ODKRYJ PÓŁNOCNĄ BRAMĘ SPISZA – rowerem, pieszo, kajakiem 

(promocja różnych form aktywności w Gminie Łapsze Niżne) ” oraz w związku z realizacją projektu 

„Odkryj PÓŁNOCNĄ BRAMĘ SPISZA – rowerem, pieszo, kajakiem” współfinansowanego z 

budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. pn. „Małopolska 

Gościnna – I edycja”. 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Piękny Spisz”  jest  Stowarzyszenie Frydmański Sypaniec  

z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 19, 34-435 Frydman przy współpracy  z Gminą Łapsze Niżne  

z siedzibą urzędu w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34-441 Łapsze Niżne.  

2. Konkurs ma na celu: 

 uwrażliwienie Mieszkańców Gminy Łapsze Niżne na piękno terenu Spisza; 

 ukazanie turystom wszelkich atrakcji i potencjału turystycznego regionu oczami Mieszkańców; 

 odkrycie i wypromowanie nieznanych szerszej grupie odbiorców miejsc i obiektów  położonych na 

Spiszu w Gminie Łapsze Niżne. 

3. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od 15.07.2021 r. do 31.08.2021 r. 

4. Konkurs adresowany jest do Mieszkańców Gminy Łapsze Niżne (zwanych dalej „Uczestnikami”)  

w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz dorośli. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie niniejszego  Regulaminu Konkursu oraz 

przesłanie na adres mailowy  promocja@lapszenizne.pl czytelnie wypełnionego i podpisanego przez 

Uczestnika konkursu lub jego opiekuna prawnego: 

 Formularza  zgłoszenia (skan z podpisem) – stanowiącego integralną część Regulaminu (Załącznik nr 

1); 

 Zdjęcia konkursowego dobrej jakości (format jpg. lub png.)- w terminie do 01.08.2021 r.  

6. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia poprzez dostarczenie na sekretariat  Urzędu Gminy  

w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20 (poz. 1, pok. 2), formularza w wersji papierowej wraz  

z opisanym imieniem i nazwiskiem nośnikiem elektronicznym ze zdjęciem konkursowym.  

7. Zadaniem Uczestników jest wykonanie Zdjęcia (dalej „Zdjęcie”) przedstawiającego region Spisza 

(teren Gminy Łapsze Niżne) w sposób ciekawy  i unikatowy poprzez nowatorskie pokazanie bardzo 

znanych miejsc na terenie gminy, które są charakterystyczne dla regionu lub  miejsc czy obiektów 

mało znanych, nieodkrytych a posiadających walory turystyczne  -  w celu podkreślenia lub odkrycia 

ich potencjału turystycznego,  aby zachęcić do poznawania  ciekawych zakątków  Gminy Łapsze 

Niżne przez turystów. 

8. Uczestnicy zgłaszają Zdjęcia  w trzech kategoriach tematycznych: 

 Kategoria I - miejsce (w tym m.in. krajobraz, pejzaż, panorama); 

 Kategoria II - architektura (w tym m.in. obiekt o walorach zabytkowych, zabytek, infrastruktura 

sakralna, kapliczki); 
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 Kategoria III - obiekt rekreacyjny (w tym m.in. infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna 

m.in. ścieżki, place zabaw, siłownie, miejsca wypoczynku) 

dołączając stosowne uzasadnienie na załączonym formularzu, w którym argumentują, dlaczego 

miejsce, architektura, obiekt rekreacyjny jest ważny dla promocji regionu Spisza. 

9. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno zdjęcie. 

10.  Zdjęcie musi być wykonane samodzielnie. Musi być pracą autorską. 

11.  Zdjęcie powinno być przesłane w kolorze a formie pliku o dużej rozdzielczości (minimalnym rozmiar 

3500x2334 pikseli, o zachowanych proporcjach boków wynikających z podanego rozmiaru), tak by 

mogły spełniać kryteria dalszego wykorzystania w celach promocyjnych regionu (m.in. do kalendarzy, 

publikacji itp.). 

12.  Dopuszczalne formaty zdjęcia konkursowego: jpg; png, tiff 

13. Zdjęcie przesłane na Konkurs może być bezpłatnie wykorzystane przez Organizatora w celach 

związanych z promocją Konkursu i ogłoszeniem jego wyników jak również przekazane Gminie 

Łapsze Niżne na cele promocji  Regionu Spisza i terenu gminy (z podaniem danych autora). 

14.  Zdjęcie nie może być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach. 

15.  Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości Zdjęcia. 

16.  Zdjęcie nie może zawierać wizerunku osób trzecich jak również wizerunku samego autora. 

17.  Wykonane Zdjęcie wraz z załącznikiem należy przesłać na wskazany adres mailowy do dnia  

1 sierpnia  2021 r. – temat maila: „Konkurs fotograficzny pn. „Piękny Spisz”. 

18.  I etapem konkursu jest wstępna weryfikacja nadesłanych zdjęć, której dokona powołana przez 

Organizatora Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”). Celem I etapu konkursu jest sprawdzenie 

zgłoszeń pod kątem formalny oraz weryfikacja Zdjęcia  pod kątem  odpowiedniej jakość, waloru 

artystycznego, oryginalności ujęcia, estetyki a przede wszystkim waloru promocyjnego Zdjęcia. 

19.  II etapem konkursu jest publikacja zaakceptowanych przez Komisję Konkursową Zdjęć na portalu 

społecznościowym gminy (Facebook), w celu wyłonienia zwycięzcy na podstawie oceny 

Mieszkańców i Turystów wrażonej w formie liczby „polubień” pod każdym opublikowanym 

zdjęciem.  

20.  W ramach II etapu konkursu, w ciągu jednego dnia, opublikowane zostaną dwa posty dla każdej 

kategorii wiekowej uczestników. Opublikowane zdjęcia będą opisane danymi autora (imię, nazwisko, 

miejsce zamieszkania), oraz informacjami o zdjęciu (kategoria tematyczna, nazwa miejsca/obiektu, 

data wykonania zdjęcia, uzasadnienie) – zgodnie z formularzem zgłoszenia do konkursu.   

21. Ocena  Zdjęć zaakceptowanych do drugiego etapu konkursu na gminnym profilu społecznościowym 

Facebook, odbywać się będzie przez 10 dni od dnia  publikacji Zdjęć. 

22. Zdobywcy I i II miejsca w każdej kategorii wiekowej dla każdej kategorii tematycznej zostaną 

wyłonieni na podstawie liczby polubień pod każdym zdjęciem odczytanej w 10 dniu publikacji  

o godzinie  15:00. 

23.  Podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości nastąpi do dnia 27.08.2021 r. 

24.  Nagrody zostaną przekazane zwycięzcą do dnia 31.08.2021 r. 

25.  O wynikach Konkursu Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie lub drogą mailową. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych www.lapszenizne.pl 

oraz w mediach społecznościowych za pośrednictwem gminnego profilu Facebook. W związku  

z formą wyłonienia zwycięzcy, zostaną upublicznione dane osobowe (imię i nazwisko) autora Zdjęcia 

zgłoszonego do konkursu. Konieczne jest zatem podpisanie zawartych w formularzu zgłoszenia  

http://www.lapszenizne.pl/


                                                                                                                                                                                                        
 

uczestnictwa klauzuli o przetwarzaniu danych. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na 

przetwarzanie danych podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

26.  Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w formie bonów o wartości: 

 100 zł – I miejsce 

 50 zł – II miejsce 

 

w 2 kategoriach wiekowych w każdej z kategorii tematycznych. 

Nagrody konkursowe współfinansowane będą z budżetu Gminy Łapsze Niżne w ramach realizacji 

zadania publicznego pn. „ODKRYJ PÓŁNOCNĄ BRAMĘ SPISZA – rowerem, pieszo, kajakiem 

(promocja różnych form aktywności   w Gminie Łapsze Niżne)”. 

 27. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie. 

28. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji 

rozstrzyga organizator.  

29. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów 

poszczególnych czynności konkursowych. 


