POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
NATURA - EKOLOGIA - PRZYRODA
III EDYCJA
Regulamin
I Organizator konkursu
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

II Cele konkursu
1.
2.
3.
4.

promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Gorzowskiego
podniesienie wiedzy na temat Powiatu Gorzowskiego
rozwijanie wrażliwości artystycznej
promocja poprzez fotografię walorów przyrodniczo-krajobrazowych powiatu

III Zasady konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Tematyka konkursu dotyczy natury, przyrody i ekologii Powiatu Gorzowskiego.
5. Jeden uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia w formacie JPEG. , wielkość do 10MB
każde, tak by umożliwić wydruk w formacie A3.
6. Każde zdjęcie musi być zaopatrzone w metryczkę i zawierać drukowanymi literami: tytuł, imię
i nazwisko autora, datę wykonania, miejsce (gmina, miejscowość), rodzaj sprzętu fotograficznego.
7. Każdy uczestnik musi wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, załącznik nr 1 do
regulaminu.
8. Autor wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, umieszczenie zdjęcia na stronie
internetowej, publikacje w Biuletynie informacyjnym Powiatu Gorzowskiego oraz wydawnictwach
promocyjnych.
9. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie prac
przesłanych pocztą.
10. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

IV Terminy
1. Zdjęcia na nośnikach CD wraz z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 1 należy przesyłać do
31 sierpnia 2018 r. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza
5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub w formie elektronicznej na
adres: t.czerwonko@powiatgorzowski.pl w tytule podając „Konkurs fotograficzny” - typ pliku: obraz
JPEG. W przypadku przesłania prac w formie elektronicznej prosimy dołączyć Załącznik nr 1
w formie skanu, a oryginał przesłać pocztą.
2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiatgorzowski.pl do 28 września
2018 r.

V Ocena prac
1. Do oceny złożonych prac konkursowych zostanie powołane jury, które zbierze się do 21 września
2018 r. oceni i wybierze najlepsze prace.
2. Ocenie zostaną poddane wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.
3. Zdjęcia zrobione poza terenem Powiatu Gorzowskiego nie podlegają ocenie.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 września 2018 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
www.powiatgorzowski.pl.
5. Laureaci prac zostaną powiadomienie droga e-mailową lub telefonicznie po dniu rozstrzygnięcia
konkursu. Wiadomość zostanie przekazana na adres mailowy lub numer telefonu podany w karcie
zgłoszenia. W przypadku braku danych kontaktowych jury ma prawo odrzucić pracę z konkursu.
6. Ocena prac odbędzie się w 3 kategoriach:
 pejzaż
 zwierzęta
 mikroświat.
7. Zostanie przyznana również 1 nagroda specjalna jury.
8. Ocena prac odbędzie się na podstawie karty oceny, załącznik nr 2 do regulaminu. Komisja weźmie
pod uwagę:


zgodność z tematem



walory artystyczne



oryginalność ujęcia



techniczna jakość zdjęcia



odpowiedniość tytułu

9. W ramach każdego kryterium jurorzy przyznają od 0 do 10 punktów.
10. Decyzje i ustalenia jury są ostateczne.

VI Nagrody
1. Organizator przyznaje nagrody w postaci bonów pieniężnych do zrealizowania w jednym ze
sklepów fotograficznych o ogólnej wartości 8100,00 złotych.
2. W każdej z kategorii przewidziane są 3 nagrody:


I Miejsce – bon o wartości 1000,00 złotych do zrealizowania w jednym ze sklepów fotograficznych.



II Miejsce - bon o wartości 700,00 złotych do zrealizowania w jednym ze sklepów fotograficznych.



III Miejsce – bon o wartości 500,00 złotych do zrealizowania w jednym ze sklepów fotograficznych.

3. Dodatkowo przewidziana jest również nagroda specjalna o wartości 1500 zł
4. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany podziału nagród.

VII Odpowiedzialność organizatora konkursu
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po
stronie administratora serwera.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem,
będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie
opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi
zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód
poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika
wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji
z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

VIII Postanowienia końcowe
1. Przesyłając zgłoszenie do konkursu, uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy regulamin
i warunki uczestnictwa w konkursie.
2. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora –
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz.922).
3. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
4. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych
fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
w materiałach związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej
organizatora.
5. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć w celach
promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie
fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do liczby i wielkości nakładu, oraz
rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

