
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „Iłowa i Jänschwalde w obiektywie” 

realizowanego w ramach  

Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie  

„Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A  Brandenburgia – Polska 

2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

 

§1 Organizator i cel konkursu 

1.  Organizatorami konkursu są:  

Gmina Iłowa, ulica Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, telefon 68 368 14 00,  

e-mail: ilowa@ilowa.pl. 

2. Celem konkursu jest wspólna promocja Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde, poprzez wydanie 

albumu dokumentującego piękno tych gmin.   

 

§ 2 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde oraz 

całego Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. 

2. Nieuprawnieni do uczestnictwa są pracownicy Organizatora. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie trzy zdjęcia. Zdjęcie powinno być wykonane 

samodzielnie i przedstawiać tematycznie Gminę Iłowa lub Gminę Jänschwalde. W zakresie 

techniki wykonania zdjęć organizator pozostawia dowolność.  

5. Do każdego zdjęcia należy dołączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez uczestnika lub  

w przypadku osoby niepełnoletniej przez opiekuna prawnego.  



6. Zdjęcia do konkursu należy złożyć w formie elektronicznej od dnia 23 stycznia 2018 roku do 15 

kwietnia 2018 roku. Fotografie (plus wypełniony formularz zgłoszeniowy i plik zdjęciowy w 

formacie jpg o minimalnym wymiarze 15cmx21cm, rozdzielczość 300 dpi) należy wysyłać na adres:  

 dla polskich uczestników konkursu: konkurs@ilowa.pl lub na płycie CD/DVD na adres: Gmina 

Iłowa, ulica Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.  

 dla niemieckich uczestników konkursu: Rosemarie Karge, Amt Peitz, t. 035607/73226, mail:  

g.karge@t-online.de  

 

Na zdjęciach przekazanych na konkurs nie należy stosować podpisu autora, znaków wodnych oraz 

logo. 

7. Nadesłanie pracy na konkurs wraz z podpisanym zgłoszeniem traktowane jest jako akceptacja 

regulaminu konkursowego. Zdjęcia nadesłane do konkursu nie będą zwracane.  

 

§ 3 Nagrody i wyróżnienia 

1. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Burmistrza Iłowej.  

2. Komisja wyróżni najlepsze prace tj.: miejsce I, II i III oraz 3 wyróżnienia.  

3. Komisja konkursowa wybierze prace, które znajdą się w albumie fotograficznym oraz prace, 

które zostaną przeznaczone na cele wystawowe.  

4. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.  

5. Wyniki konkursu zostaną podane podczas spotkania podsumowującego zakończenie projektu 

(19 czerwca 2018 roku). Nazwiska zwycięzców wraz z wyróżnionymi zdjęciami zostaną 

opublikowane na stronach internetowych gmin: Iłowa i Jänschwalde oraz na ich oficjalnych 

portalach społecznościowych. Dodatkowo wybrane podczas oceny prace zostaną oprawione 

w antyramy i będą przez 1 miesiąc stanowiły wystawę w Gminnym Centrum Kultury i Sportu 

w Iłowej oraz 1 miesiąc w Gminie Jänschwalde w Niemczech.  

6. Decyzja komisji jest ostateczna.  

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac fotograficznych w ramach 

promocji Gminy Iłowa i Gminy Jänschwalde. 

2. Organizator konkursu ma prawo do rozpowszechniania nadesłanych zdjęć wraz z podaniem danych 

osobowych autora (nazwisko, imię) we wszystkich mediach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.  
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3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do odwołania, zmiany lub wydłużenia 

konkursu.  

4. Informacje o zmianach w konkursie będą zamieszczane na stronach internetowych www.ilowa.pl  

i www.peitz.de.  

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursowego pt. „Iłowa i Jänschwalde w obiektywie” 

realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-

Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG V A  Brandenburgia – Polska 2014-2020  

w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej pozostaje w gestii Organizatora. 

6. Osoby do kontaktu:  

 Dla strony polskiej: Małgorzata Hajdas-Grzesik, Urząd Miejski w Iłowej, tel. 68 368 14 21, 

promocja@ilowa.pl  

 Dla strony niemieckiej: Rosemarie Karge, Amt Peitz, t. 035607/73226, mail:  

g.karge@t-online.de  
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