REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A w obiektywie.
„Chwile transgranicznych spotkań”

§1 Organizator i cel konkursu
1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Al. Wojska
Polskiego 164 71-335 oraz Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4 D - 17321 Löcknitz, które tworzą wspólnie Biuro FMP/SPF Büro.
2. Celem konkursu jest promocja przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektów: „Fundusz
Małych Projektów INRERREG IV A 2009-2011” i „Fundusz Małych Projektów – Kontynuacja”, poprzez
wydanie kalendarza ze zdjęciami na rok 2015.
§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.
2. Nieuprawnieni do uczestnictwa są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4. Każdy uczestnik powinien nadesłać na konkurs maksymalnie trzy zdjęcia. Zdjęcie powinno być
wykonane samodzielnie i przedstawiać tematycznie projekt/działanie zrealizowane w ramach
projektu, który odbył się przy wsparciu Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A w Euroregionie
Pomerania. Zdjęcie powinno w oryginalny i interesujący sposób przedstawiać zrealizowany projekt.
W kwestii 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 można nadsyłać w formie elektronicznej lub pocztą od 20 października do 20 listopada
2014 r. (data wpływu do biura FMP/SPF Büro ). Fotografie (plus wypełniony formularz zgłoszeniowy i
plik zdjęciowy w formacie jpg lub tiff mniejszy niż 5 MB) należy wysyłać na adres:

Dla polskich uczestników konkursu: ola.warska@pomerania.org.pl
lub na płycie CD/DVD na adres: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Al. Wojska
Polskiego 164, 71-335 Szczecin z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
Dla niemieckich uczestników konkursu: regina.werner@pomerania.net
lub na płycie CD/DVD na adres: Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz 7 z dopiskiem „Fotowettbewerb”.
7. Nadesłanie pracy na konkurs wraz z podpisanym zgłoszeniem traktowane jest jako akceptacja
regulaminu konkursowego.
§ 3 Nagrody i wyróżnienia
1. Najlepsze zdjęcia będą premiowane w postaci dyplomów i drobnych upominków oraz zostaną
opublikowane w kalendarzu na rok 2015. Dodatkowo istnieje możliwość opublikowania zdjęć w
publikacji podsumowującej Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A, wydanej wspólnie przez
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Kommunalgemeinschaft Europaregion
POMERANIA e.V.
2. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu 27 listopada 2014 r. Nazwiska zwycięzców wraz z
wyróżnionymi zdjęciami, zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.pomerania.org.pl i
www.pomerania.net oraz Facebook/euroregionpomerania.
§ 4 Jury konkursowe
1. Zwycięzców wyłoni niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Zadaniem Jury konkursowego jest ocena i wybór zdjęć do kalendarza 2015.
3. Jury konkursowe ocenia tylko prace fotograficzne spełniające warunki uczestnictwa (§ 2).
4. Posiedzenie Jury Konkursowego jest niejawne. Decyzje Jury konkursowego są ostateczne i nie
mogą zostać zakwestionowane. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.
5. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury konkursowego.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac fotograficznych w
ramach promocji Projektów „Fundusz Małych Projektów INRERREG IV A 2009-2011” i „Fundusz
Małych Projektów – Kontynuacja”.
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.
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.pomerania.org.pl i www.pomerania.net.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursowego pt. Fundusz Małych Projektów INTERREG IV
A w obiektywie. „Chwile transgranicznych spotkań” pozostaje w gestii Organizatora.
6. Osoby do kontaktu:
Dla strony polskiej: Aleksandra Warska 91 486 29 10 ola.warska@pomerania.org.pl
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin
Dla strony niemieckiej: Regina Werner 039754-529-14 regina.werner@pomerania.net
Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz 7

Konkurs oraz druk kalendarza jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska
Współpraca Terytorialna" – "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (Fundusz
Małych Projektów - Kontynuacja INTERREG IV A).

