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PROTKOŁ ZROZSTRZYGNIĘCIA KONKUR U FOTOGRArICZN{EGO,,NASZA

MAŁA oJczYZNA, oRGAi\uZowAIYY ?RZ,EZ sTowARZYsZEI\tIE,,LOKALNA

GRUPA T.IŁŁANIA PoJ ZI Rz , BRO$NICKIE,

Dnia 08.11.2017 r. w biurze Stowarz.yszenia ,,Lokalna Grupa DziŃaria
Pojezierze Brodnickieo' Karbovro ul. Wczasawa 46j,rrorzy w składzie:

1. Maria Świderska

2. MałgorzataGutorvska

3. Jevy Bączkowski.

dokonali oceny i wybrali najlepsze prace fotograficzrre.

Na konkurs odpowiedzińo 16 uczestników, którry ńoĘ|i zĄęcia zawierĄące
qćuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, dane

kontaktowe (adres, telefon, e-mail) zgodnie z regulaminem.

1. Autorzy prac nadesłali oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do

nadesłanych prac oraz zgodę naprzetvłarzańe danych osobowych zulięanych z
tym konkursem, zgodnie z przepisami ustawy z drna 29 sierpnia t997 roku o
ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U . 2016 t. poz. 922 ).

2. W pr"ypadku osób niepełnoletnich wymagana była zgoda rodziców lub

opiekunów.

3. Prace nadesłane na konkurs są pracami własnym| nigdzie wcześniej nie

publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach, co zostało

potwierdzone stosownym oświadczeniern.

4. Prace ".głoszone do konkursu nie będą m|racafle autorom. Zgloszerue prac do

konkursu było równozracrn|e z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własnośc i ńożony ch prac.

5. Przedmiotem konkursu ą fotografie wykonane na obszav.elsR.



:-

6. Konkurs ńożnny był zjednego etapu i wybrano 12laureatów, których prace
zostaĘ oceni one naj wyżej .

Lista laureatów:

1, Aleksandra Mey

2. Amelia Knuth

3. Andrzej Argalski

4. Bartosz Kaniewski

5. Kacper Miąskowski

6. Kamila Stoińska

7.Katarcyta Dębńska

8. Małgorz ata Lendńonowska

9. Marcjan Biegaj

10. Weronika Nowińska

11. Tomasz Stawicki

12. Alina Gąźawska- Czapulak

/ybrane prace zostaną opublikowane w kalendarzu Stowarzyszenia,J.okalna
Grupa Dzińaria Pojezierue Brodnickie" propagującym Lokalną Strategię
Ronłroju.Rażdy ztaureńów oźrzymanagrody o wartości do 150 ź.
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