Regulamin konkursu fotograficznego

„ Za to kocham Góry Izerskie”
GŁÓWNE PRZESŁANIE KONKURSU: Między lasem i człowiekiem jest bardzo
ścisły związek. Zauważenie wyjątkowych miejsc Gór i Pogórza Izerskiego.
ORGANIZATOR: Leśny Kompleks Promocyjny „Sudety Zachodnie” – Nadleśnictwo
Świeradów oraz Nadleśnictwo Szklarska Poręba
CELE KONKURSU:
 Kształtowanie szacunku dla lasu i gór, wrażliwości na ich
szacunku do przyrody
 Kształcenie umiejętności obserwacji przyrody
 Rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.

piękno oraz

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami Konkursu młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz dorośli zainspirowani Górami Izerskimi.
2. Organizator wyznacza dwie kategorie wiekowe:
1. 13 - 18 lat
2. powyżej 18 lat
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich miejsc w
kategoriach wiekowych, oraz do wyróżnień prac.
4. W Konkursie oceniane będą wyłącznie fotografie spełniające następujące
kryteria:
 Fotografie powinny odzwierciedlać główny przekaz projektu
edukacyjnego
 Fotografii nie należy ozdabiać dodatkowymi ramkami lub innymi
elementami dekoracyjnymi.
 Fotografie nie mogą być poddawane obróbce komputerowej (kolaże,
fotomontaże itp.)
 Wszystkie prace muszą być w kadrach prostokąt poziomy - bardzo
ważne!
5. Warunki techniczne nadsyłanych prac:




prace muszą posiadać proporcje boków 3:2 (10x15 cm)
akceptowane formaty plików to: tif, jpg
nazwa pliku powinna zawierać godło autora i jednocyfrowy numer fotografii
(również w przypadku przesłania tylko jednej pracy) oraz ewentualnie tytuł,
wg wzoru: godło_numer.jpg lub godło_numer.tif.

6. Płyta CD zawierająca elektroniczny zapis zdjęcia (format: *.tif, *.jpg),
powinna być zaopatrzona w metryczkę z następującymi danymi:
 Nazwę konkursu
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 Kod autora (ew. dodatkowo – Nazwa szkoły i numer klasy)
 Numer kontaktowy
 Adres e-mail
7. Do płyty CD należy dołączyć również kopertę oznakowaną kodem autora
pracy zawierającą następujące informacje:
 Imię i nazwisko.
 Datę urodzenia.
 Adres zamieszkania.
 Adres e-mail
8. Każdy uczestnik może zgłosić trzy fotografie, wykonane indywidualnie
i samodzielnie.
9. Zgłaszający zdjęcie do Konkursu uczestnik:
a. oświadcza, że zdjęcie nie narusza praw lub dóbr osobistych osób
trzecich, jest wolne od wad prawnych a jego treść jest zgodna
z obowiązującym prawem;
b. udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie
ze zdjęcia w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisach
www. oraz prasie w celu promocyjnym;
c. zezwala Organizatorowi, na wykonywanie praw zależnych od zdjęcia
w zakresie niezbędnym do publikacji w: kalendarzu, serwisie
internetowym oraz publikacjach związanych z promocją Konkursu;
d. zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych
z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności
wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nienawiść
rasową lub religijną;
10. Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz Organizatora,
stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
11. Dane uczestników zostaną wykorzystane przez organizatorów wyłącznie
w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk
laureatów konkursu oraz zwycięskich prac (na stronach internetowych
www.swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl; www.szklarska.wroclaw.lasy.gov.pl oraz
Oficjalnym profilu Nadleśnictwa Świeradów i Szklarska Poręba na Facebooku.
13. Uczestnicy pozostawiają płyty CD dla Organizatora.
14. Organizator zobowiązuje się wywołać nagrodzone zdjęcia oraz zorganizować
wystawę w swojej siedzibie w miesiącu listopadzie.
15. Wszelkie publikacje dzieła będą zawierały na wstępie informację, kto jest
autorem fotografii.
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TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
Uczestnicy konkursu dostarczają prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia,
który stanowi załącznik nr 2, w nieprzekraczalnym terminie do 19.10.2018 r. na
adres:
Nadleśnictwo Świeradów
ul. 11-go Listopada 1
59-850 Świeradów Zdrój
FINAŁ KONKURSU:


30 października 2018r.

NAGRODY:
1. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace spełniające warunki
określone w regulaminie i dostarczone w terminie do 19.10.2018 roku.
2. Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana
Komisja Konkursowa.
3. Dla laureatów konkursu w poszczególnych
przewidziano nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

kategoriach

wiekowych

4. Nagrody zostaną wręczone na podsumowującym spotkaniu z uczestnikami
konkursu w dniu:
15 grudnia w siedzibie Nadleśnictwa Świeradów
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, na stronie internetowej Nadleśnictwa
Świeradów oraz Nadleśnictwa Szklarska Poręba.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do
Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczególnym
uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby
w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu
Trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja
Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji
rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu,
których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe,
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3. Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział uczestnik
podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu
i wyraża zgodę na jego treść.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści
niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu. W sytuacjach
nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
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