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§ 1. 

Informacje ogólne 
 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Renesans Lubelski w obiektywie” (zwanego 
dalej Konkursem) jest Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. 
Jezuickiej 1/3; 20-113 Lublin (zwane dalej Organizatorem). 
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujących się amatorsko fotografią. 
3. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy Konkursu (pracownicy biura, Zarząd 
LROT) i członkowie ich rodzin, członkowie Komisji Konkursowej i członkowie ich rodzin. 
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2014 r. i trwa do 31 sierpnia 2014 r. włącznie.  
4. Regulamin konkursu i wszelkie informacje dotyczące Konkursu publikowane będą na 
stronie www.lrot.pl 
5. Wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy biura LROT pod numerem 81 532 
14 48 lub drogą elektroniczną pod adresem: info@lrot.pl. 
6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych. 
7. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkurs 
 

§ 2. 
Idea konkursu 

 
1. Promocja Szlaku Renesansu Lubelskiego. 
2. Aktywizacja turystów poprzez pobudzenie ich kreatywności oraz pogłębienie wiedzy na 
temat zabytków znajdujących się na szlaku. 
3. Zgromadzenie zdjęć w celu przygotowania wystawy fotograficznej dotyczącej Renesansu 
Lubelskiego.  
 
 

§ 3. 
Przebieg konkursu 

 
1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz 
przekazanie fotografii konkursowych wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym 
(Załącznik Nr 1 do Regulaminu).  
2. W przypadku fotografii, na których znajdują się postacie należy dołączyć Zgodę na  
wykorzystanie wizerunku (Załącznik Nr 2 do Regulaminu).  
3. Dokumentację Konkursową należy dostarczyć osobiście do biura LROT lub za 
pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data wpływu) na adres: Lubelska Regionalna 
Organizacja Turystyczna w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2014r. 



4.Dostarczenie prac konkursowych przez Uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem  
woli uczestnictwa w Konkursie. 
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora. 
6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica 
lub opiekuna prawnego (zgoda rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w treści Formularza 
Zgłoszeniowego stanowiącego (Załącznik Nr 1do Regulaminu) 
7. Każdy Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że: 

 zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu, 

 dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są prawdziwe, 

 dostarczone prace wykonał osobiście i posiada do nich pełnię praw autorskich, 
osobistych i majątkowych, 

 udziela Organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie 
z fotografii konkursowych w celu ich publikacji bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora. 

 
§ 4. 

Fotografie konkursowe 
 
1. Uczestnik Konkursu zgłasza 3 fotografie. 
2. Uczestnik Konkursu dostarcza: 

 fotografie na płycie CD opatrzonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz 
oznaczeniem fotografii (tytuł lub nazwa pliku),  

 pliki cyfrowych winne mieć rozdzielczości nie mniejszą niż 300 dpi.. 

 opis fotografii (Załącznik Nr 3 do Regulaminu) 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii: 

 z uwidocznioną datą, podpisem autora lub innymi znakami graficznymi, 

 wykonane w technice fotomontażu, 

 retuszowane lub poddane innym działaniom powodującym zmianę oryginalnego 
zdjęcia, 

 sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów 
nieodpowiednie do publicznej prezentacji i rozpowszechniania, do których nie 
zostanie dołączony Opis Prac oraz pozostałe wymagane Załączniki określone w 
niniejszym Regulaminie, 

 wykonane poza obszarem Szlaku Renesansu Lubelskiego 

 zgłoszonych po terminie. 
4. Decyzja Organizatora o wykluczeniu fotografii jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 
5. Fotografie zgłoszone do udziału w Konkursie nie będą zwracane. 
6. Uczestnicy mogą zgłaszać fotografie wcześniej niewykorzystywane i niepublikowane 
przez inne podmioty, a także fotografie niezgłaszane do podobnych konkursów. 
 

§ 5. 
Terminy i nagrody 

 
1.Prace wraz z kompletnymi zgłoszeniami należy przekazywać w terminie od 1 lipca 2014 r. 
do 31 sierpnia 2014r.  
2.Komisja spośród zgromadzonych prac wyłoni 12 zdjęć, które zostały zakwalifikowane na 
wystawę. 
3.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 8 
września 2014 r. 
4.Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o jego wynikach do dnia 8 września 2014 r. 
5.Prezentacja prac w formie wystawy oraz wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu 
zorganizowanego w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie. 
Wystawa będzie ogólnodostępna i potrwa do końca września 2014 r. 



6.Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd LROT. 
7.Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 
8.Organizator uhonoruje atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca. 
9.Nagrody rzeczowe w Konkursie finansowane są ze środków Lubelskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej 
 

§6. 
Odpowiedzialność Organizatora 

 
1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane ze 
zgłaszanymi fotografiami, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa 
w Konkursie 
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez nagrodzonych  
uczestników Konkursu, w przypadku gdy wynika to z przyczyn niezależnych od 
Organizatora. 
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu  
naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika Konkursu. 
 
 

§8. 
Postanowienia końcowe 

 
1.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu. 
2.Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na stronie internetowej  
Organizatora. 
3.Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu w przypadku  
zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników lub nadesłania zbyt małej liczby fotografii 
spełniających wymogi formalne. 
4.Niniejszy Regulamin ogłoszony zostaje dnia 01.07.2014. 
 
 
 
 


