
  
        Europejski Fundusz Rolny           
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
 

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym. 

Bezpośrednim organizatorem konkursu: „Obrazy europejskiej wsi” (Images of Rural Europe) jest Europejska 

Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności europejskiej 

wsi. Konkurs jest dwuetapowy. Udział w konkursie mogą wziąć profesjonaliści oraz amatorzy, którzy są 

mieszkańcami krajów członkowskich UE. Zdjęcia muszą dotyczyć 6 tematów: 

- Mieszkańcy wsi 

- środowisko wiejskie 

- Środowisko pracy na obszarze wiejskim 

- Różnorodność obszarów wiejskich 

- Młodzież wiejska 

- Idea/duch Programu LEADER 

Każdy uczestnik konkursu może wysłać maxymalnie 3 zdjęcia w każdej kategorii (łącznie 18 zdjęć) 

o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi  i wielkości min. 5MB do 7.05.2012 r.  

Etapy konkursu 

1 Etap. 

Do 07.05.2012 r. należy dostarczyć zdjęcia na dowolnym nośniku danych do Biura Stowarzyszenia (ul. Pod Górą 

4, Żywiec). Pliki zdjęciowe muszą być podpisane zgodnie z kategorią, do której mają zostać zaliczone. Uczestnicy 

konkursu zobowiązani są również do własnoręcznego wypełnienia załącznika konkursowego. 

W dniu 14.05.2012 r. specjalnie powołana komisja LGD „Żywieckiego Raju” dokona wyboru najlepszych zdjęć 

i przekaże je do 18.05.2012 r. organizatorom konkursu. Każde zdjęcie będzie oceniane odrębnie w każdej 

z kategorii. Łącznie zostanie wybranych max. 18 zdjęć. 

2. Etap. 

Podjęcie decyzję o wyborze najlepszych zdjęć w konkursie „Obrazy europejskiej wsi” przez organizatora 

konkursu „Obrazy europejskiej wsi”. 

Najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach będą wystawiane podczas wystawy w prestiżowym 

budynku Komisji Europejskiej Berlaymont w Brukseli od 22 czerwca do 10 lipca 2012 r. Zwycięscy fotografowie 

i Lokalne Grupy Działania zostaną zaproszone na ceremonię wręczenia nagród, planowaną na 27 czerwca 2012 

r., z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Daciana Ciolosa.  

Wszystkie nadesłane fotografie będą brane pod uwagę przy wyborze zdjęć do organizowanej w 2012 i 2013 

roku wystawy objazdowej po Europie oraz do publikacji w formie albumu.  

Dodatkowo Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania przewiduje nagrody dla zwycięzców I Etapu konkursu. 

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskają Państwo na stronie internetowej: 

http://www.ruralimages.eu/, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia - LGD „Żywiecki Raj” (ul. Pod Górą 

4, 34-300 Żywiec), pod nr tel. 33 475 48 21 lub mailowo marta.z@leader-zywiec.pl. 

Osoba do kontaktu Marta Żołna. 
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