REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Środowisko w obiektywie”
§ 1. Organizator Konkursu.
1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Pro Persona”, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs współfinansowany jest ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach
3. Patronat nad Konkursem objął starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek
4. Adres Organizatora: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Pro Persona, ul. Armii Krajowej 9/328, 28-300 Jędrzejów
5. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Pani Paulina Ligęza, tel. 881-706203, e-mail: biuro@pro-persona.pl
6. Konkurs realizowany jest pod nazwą: „ŚRODOWISKO W OBIEKTYWIE”.
7. Konkurs jest adresowany do mieszkańców powiatu jędrzejowskiego.
8. Konkurs
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9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
10. Koszt przesyłki prac ponoszą uczestnicy. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

§ 2. Cel Konkursu.
Celem Konkursu jest:


podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w oparciu o aktywne formy edukacji;



podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej na temat chronionych gatunków roślin oraz obszarów
cennych przyrodniczo;



promocja poprzez fotografię walorów przyrodniczo – krajobrazowych powiatu jędrzejowskiego;



poznanie środowiska najbliższego regionu;



rozwijanie zainteresowań społeczności lokalnej w dziedzinie fotografii i przyrody

§ 3. Założenia organizacyjne.
1. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 prace konkursową.
2. Prace konkursowe należy przesyłać pojedynczo pocztą elektroniczną na adres: biuro@pro-persona.pl,
każdorazowo podając w treści e-mail: tytuł zdjęcia, opis zdjęcia, imię, nazwisko autora, jego adres
zamieszkania oraz adres elektroniczny.
3. Spośród zgłoszonych prac zostanie wybranych 20 prac, które w zamierzeniu Organizatora będą fragmentem ekspozycji wystawowej podczas warsztatów podsumowujących projekt „Pociąg do Natury – edukacja ekologiczna społeczności lokalnej” na stacji Ciuchci Expres Ponidzie w Jędrzejowie.

§ 4. Wymagania techniczne prac konkursowych.
1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
2. Technika wykonania prac jest dowolna.
3. Każda
o

praca

minimalnej

konkursowa

może

rozdzielczości

zawierać

1920x1440

tylko

pikseli

i

jedno

zdjęcie

w

rozmiarze

w
nie

formie

cyfrowej

przekraczającym

10 MB oraz opis zdjęcia.
§ 5. Zasady zgłaszania udziału w Konkursie.
1. Konkurs trwa od 01.06.2016 r. do 15.08.2016 r.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) samodzielne wykonanie zdjęć przez uczestnika;
2) przesłanie lub dostarczenie przez każdego z uczestników:
a) zdjęć, o których mowa w pkt. 1;
b) wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
c) pisemnego oświadczenia lub zgody rodziców bądź opiekunów prawnych uczestnika:
 na udział w Konkursie;
 o zapoznaniu się z zapisami niniejszego Regulaminu;
 że praca uczestnika nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i
majątkowych praw autorskich;
 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182);
 o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w § 7
niniejszego Regulaminu.
Wzory oświadczeń, o których mowa powyżej zostały zawarte w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Brak przekazania któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2 będzie skutkował dyskwalifikacją uczestnika z Konkursu.
4. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały dostarczone na adres Organizatora, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub e-mail do dnia 15.08.2016 r. do godz.
15:00.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
§ 6. Ocena prac konkursowych.
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, która zostanie powołana przez
Organizatora
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja.
3. Kryteria oceny:
 zgodność z tematem
2/4

 walory artystyczne
 oryginalność ujęcia
 techniczna jakość zdjęcia
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 02 września 2016 r.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną
zaprezentowane

zakodowane

prace.

Każdemu

zgłoszeniu

zostanie

nadany

numer

porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną
ujawnione nazwiska autorów zwycięskich prac.
6. Z przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany
przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
7. Decyzje Komisji, co do wyboru nagrodzonych prac są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 03 września 2016 r. podczas warsztatów podsumowujących projekt „Pociąg do Natury – edukacja ekologiczna społeczności lokalnej” na stacji Ciuchci Expres
Ponidzie w Jędrzejowie.
9. Ponadto

wyniki

Konkursu

zostaną

opublikowane

na

stronie

internetowej

Organizatora

www.pro-persona.pl
§ 7. Warunki ogólne.
1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).
2. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
§ 8. Nagroda.
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.
2. Pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia w postaci dyplomów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania 4 wyróżnień w postaci nagród rzeczowych.
4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
§ 9. Prawa autorskie.
1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) - w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez
niego pracy, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
2) rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci szerokiego dostępu (internet);
3) publiczne wystawianie lub wyświetlenie;
4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym.
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2. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego do pracy,
tj. rozporządzanie i korzystanie z opracowań z prac, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w ust. 1.
3. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do:
1) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej przez niego
pracy;
2) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem zgłoszonej przez
niego pracy.
4. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora
5. Postanowienia ust. 1 - 4 dotyczą każdej z prac, za wyjątkiem prac zdyskwalifikowanych.
§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym
czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających to okoliczności. O dokonanych zmianach Organizator poinformuje w sposób określony w ust. 3. W przypadku dokonania zmian po upływie terminu,
o którym mowa w § 4 ust. 1, uczestnicy, którzy zgłosili prace do Konkursu, będą zobowiązani do nadesłania nowego oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami zmienionego Regulaminu i akceptacji
wszystkich jego postanowień w terminie wskazanym we wprowadzonych zmianach. Niedopełnienie tego
obowiązku będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika Konkursu.
2. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie internetowej:
www.pro-persona.pl oraz w siedzibie Organizatora ul. Armii Krajowej 9/328, 28-300 Jędrzejów
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