REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Przyroda miasta Włocławka okiem młodego przyrodnika”
(zwany dalej „Konkursem”)

I.

Organizatorzy Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku z siedzibą: 87800 Włocławek, ul. Komunalna 4, NIP: 888-293-94-90, (zwany dalej „Organizatorem”).
II.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć z gatunkami roślin i zwierząt zagrożonych
wyginięciem.
Konkurs fotograficzny „Przyroda miasta Włocławka okiem młodego przyrodnika” ma
spełnić rolę portfolio przyrody i bioróżnorodności Włocławka.
III.

Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 15.10.2017 r. do dnia 30.11. 2017 r.
Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 30.11.2017r. Uczestnicy
Konkursu
Konkurs skierowany będzie do uczniów szkół włocławskich, odbędzie się w dwóch
kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa – klasy I-III
- szkoły podstawowa – klasy IV-VII
Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do
Organizatora wraz ze zdjęciami konkursowymi na adres: Liga Ochrony Przyrody Okręg we
Włocławku 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
Każdy uczestnik musi przesłać do Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Włocławku zdjęcie w
wersji elektronicznej, wykonane samodzielnie ukazujące bioróżnorodność gatunkową roślin
i zwierząt zamieszkujących teren miasta Włocławka i okolic.
Zdjęcie konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w
najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż
3000 px na dłuższym boku.
Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu,
kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz
manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu winny zawierać nazwę, zdjęcie nie może zawierać żadnych
danych identyfikujących autora.
Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.
IV.

Jury Konkursu

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie
ustalony przez Organizatorów i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.lop.wloclawek.pl po upływie terminu zgłaszania zdjęć do Konkursu.
Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu
nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są
udostępniane.
V.

Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu

Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu jury wybierze nie więcej niż 15 zdjęć w każdej
opublikowane
na
stronie
internetowej
kategorii
wiekowej,
które
zostaną
www.lop.wloclawek.pl
Spośród zdjęć opublikowanych na stronie internetowej www.lop.wloclawek.pl jury wyłoni
laureata nagrody głównej. Ponadto jury wyłoni zwycięzcę oraz zdobywcę drugiego i trzeciego
miejsca w każdej z 2 kategorii wiekowych. Zastrzega się, iż jury ma prawo nie wybrać
laureata nagrody głównej oraz pierwszego, drugiego bądź trzeciego miejsca.
Wyniki Konkursu zostaną ujawnione i opublikowane
www.lop.wloclawek.pl po zakończeniu obrad jury.
VI.

na

stronie

internetowej

Nagrody konkursowe

Nagrodami dla laureatów Konkursu są:
1.
2.
3.

Nagroda za 1 miejsca: aparat fotograficzny
Nagroda za 2 miejsca: lornetki
Nagroda za 3 miejsce: plecaki

Za zapewnienie nagród odpowiada Organizator.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną ustalone
przez Organizatora i ogłoszone na stronie internetowej www.lop.wloclawek.pl
Prawa autorskie
Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:

1.

oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które
nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
2.
oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób
trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych
na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie
poniższej licencji;
3.
upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć
publiczności.
4.
Zdjęcia przechodzą na własność Organizatora konkursu
Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach
Organizatora
Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie
z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na
Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.
VII.

Dane osobowe

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem.
Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą
w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego
uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia
danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym
dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających
z
udzielonej
przez
uczestnika
konkursu
licencji.
W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem
i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego
tematyką a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.
W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy
i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom
trzecim.
VIII.

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.

