Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej
„LANZANIA”

Pomniki przyrody na Wysoczyźnie Elbląskiej
Regulamin konkursu fotograficznego
1. Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania”
2. Przedmiotem konkursu jest ukazanie piękna przyrody.
3. Cele konkursu:
 promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych wśród uczniów,
 odkrycie i wspieranie młodych talentów fotografii przyrodniczej, m.in. poprzez
nagradzanie oraz ukazanie ich twórczości szerszej publiczności,
 uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze Szkół z gminy Tolkmicko oraz ze Szkoły
Podstawowej w Milejewie.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Jeden uczestnik może przesłać na konkurs max. 2 zdjęcia na papierze
fotograficznym, format - A4.
Do zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca:
 tytuł zdjęcia/ nazwa pomnika( np. Dąb Jana Bażyńskiego)
 miejscowość, w której było wykonane zdjęcie oraz imię i nazwisko
autora
 klasa, szkoła
 imię i nazwisko opiekuna
 Do wywołanych zdjęć należy dołączyć ich zapis cyfrowy na CD w rozmiarze
rzeczywistym, bez ich pomniejszania.
 Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) lub
zwinięte w rulon będą dyskwalifikowane.
 Nie należystosować fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji
fotografii. Nie należyrównież stosować sztucznego zwiększania rozdzielczości
fotografii.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej
„LANZANIA”
 Fotografie należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Tolkmickiej „Lanzania” Tolkmicko ul. Świętojańska 1, 82- 340 Tolkmicko lub
bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za organizację konkursu lub przesłać pocztą
z dopiskiem: Konkurs „Pomniki przyrody na Wysoczyźnie Elbląskie”j.
 koszty przesyłki pokrywa uczestnik.
 W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace, które do tej pory nie były
nagradzane w innych konkursach.
6. Obowiązujące terminy:
 Do 28 września 2018 r. - dostarczenie prac konkursowych w opakowaniu
zapewniającym bezpieczeństwo przesyłki wraz z załącznikiem1,
 28 września 2018 r. – obrady Jury,
 29 września 2018 r. – ogłoszenie wyników podczas Jesiennego rajdu po
Wysoczyźnie Elbląskiej 2018 oraz na stronie internetowej: lanzania.pl.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych
i wyróżnionych fotografii w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach
i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu podając dane
autora. Nie przewiduje się autoryzacji prac przed ich publikacją.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały zrobione
osobiście.
9. Oceny fotografii dokona jury konkursupowołane przez organizatorów.
10.Jury wybierze 3 najlepsze prace przyznając I, II, III miejsce oraz może przyznać
wyróżnienia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
11.Decyzje jury są ostateczne.
12.Fotografie składane do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach
Organizatorów, eksponowane będą na wystawach.
13.Wybrane fotografie będą zamieszczane na stronach internetowych organizatora.
14.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
15.Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod numerem telefonu: 508609909
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu - Aleksandra Sosnowska-Kessler –
ola.kessler@wp.pl

Życzymy sukcesu w sztuce fotografowania!
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Załącznik 1

Konkurs fotograficzny Pomniki przyrody na Wysoczyźnie Elbląskiej.
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych
fotografii oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu
„Pomniki przyrody na Wysoczyźnie Elbląskiej.”w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie
przenoszę na organizatorów wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)
Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią regulaminu
konkursu fotograficznego Pomniki przyrody na Wysoczyźnie Elbląskiej wyrażam zgodę na warunki
w nim zawarte.

.....................................................
Czytelny podpis autora

…………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

