REALIZATORA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pn. „Najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków
związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie
łukowskim”
organizowany w ramach projektu

„PRZYRODNICZE I EDUKACYJNE ZAGOSPODAROWANIE OCZKA WODNEGO
W NURZYNIE JAKO PRZYKŁAD ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH”

§1
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Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ
PRZYSZŁOŚCI", zwany dalej „Organizatorem”..
2. Nagrody pozyskane zostały na podstawie projektu dofinansowanego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Razem dla klimatu”
realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa”.
3. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od września 2016 do października 2016.

§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:





propagowanie wiedzy na temat znaczenia zbiorników wodnych dla zachowania
bioróżnorodności i łagodzenia klimatu,
budzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu i dostrzeganie niezwykłych jej detali,
rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania,
interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,
zebranie informacji o ciekawych i interesujących miejscach retencji wody i gatunkach z nimi
związanych do wykorzystania przez wnioskodawcę.

§3
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione w obrębie powiatu łukowskiego, szczególnie terenów
chronionych wraz z otulinami, takich jak: rezerwaty, obszary Natura 2000, lasy, łąki, oczka
wodne i inne.

§4
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu łukowskiego.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a. Szkoła podstawowa
b. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
4. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo
opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

§5
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Zasady udziału w konkursie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Udział w konkursie jest dobrowolny.
Fotografie powinny posiadać 1 autora.
Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową.
Technika wykonania fotografii jest dowolna.
Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm.
O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na
nieodpłatną publikację tego wizerunku.
Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie.
Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Uczestnik konkursu może przesłać 2 fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub inny
nośnik, np. CD. Do prac prosimy załączyć dane kontaktowe (imię i nazwisko autora, e-mail
szkoły).
Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: poczta@lgdrazem.pl ; w temacie: Konkurs
fotograficzny - najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych ze zbiornikami wodnymi w
powiecie łukowskim.
Adres do zgłoszeń na płytach CD: LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, 21-400 Łuków, ul.
Świderska 12, z dopiskiem Konkurs fotograficzny – najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków
związanych ze zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim.

15. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać
bezpośrednio w LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, 21-400 Łuków, ul. Świderska 12, Tel.
25 798 24 39 lub na stronie www.lgdrazem.pl w zakładce PROJEKTY
16. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
§6
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody
(I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia w dwóch kategoriach). Jedna osoba może zdobyć tylko
jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

§7
Terminarz
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej
www.lgdrazem.pl
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 24.10.2016 r. do godziny
12.00 w siedzibie LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” (liczy się data wpływu).
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
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4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 28-29.10.2016 r. Nagrodzone
prace
będą prezentowane na stronie internetowej LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz
profilu facebook.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub
przez e-mail szkoły.

§8
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane
osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi
konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną
opublikowane na stronie internetowej i profilu facebook LGD. W sprawie roszczeń
wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu
nadesłanych przez niego zdjęć.
4. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca
nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w
materiałach reklamowych i publikacjach LGD. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do
wykorzystania swojej pracy.
5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Jury.

