Regulamin konkursu fotograficznego
„Najdziksze miejsca Powiatu Gołdapskiego”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Organizatorami konkursu fotograficznego „Najdziksze miejsca Powiatu Gołdapskiego” są:
Towarzystwo Aktywności Społecznej „Mazury Garbate” i Gołdapski Fundusz Lokalny zwani dalej
„Organizatorami”, poczta elektroniczna: aktywnagoldap@wp.pl
1.2 Każdy z uczestników przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na postanowienia i
zobowiązuje stosować się do regulaminu. Termin nadsyłania prac - do 7.09.2012 r. [obowiązuje data
dostarczenia zdjęć].
1.3 Terytorium wykonywania zdjęć do konkursu przez Uczestników jest teren Powiatu Gołdapskiego.
1.4 Pytania prosimy kierować pod: aktywnagoldap@wp.pl
1.5 Patronat medialny konkursu: www.goldap.org.pl
2. PRZEDMIOT, CEL KONKURSU
2.1 Treścią przedmiotu jest temat konkursu: „Najdziksze miejsca Powiatu Gołdapskiego”.
2.2 Przedmiotem konkursu są zdjęcia na papierze oraz obrazy cyfrowe zapisane na nośniku danych
CD.
2.3 Celem głównym konkursu jest ukazanie w fotografii najdzikszych, najbardziej wartościowych
przyrodniczo miejsc i zasobów dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Gołdapskiego.
3. ZASADY KONKURSU
3.1 Zdjęcia należy przesyłać listownie, drogą pocztową na adres Organizatora: Gołdapski Fundusz
Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap z dopiskiem: KONKURS „Najdziksze miejsca Powiatu
Gołdapskiego”.
3.2 Uczestnicy przesyłają maksymalnie do 3 zdjęć na papierze, w formacie A4, (210 mm x 297 mm) i
załączają cyfrowe kopie zdjęć zapisane na płycie CD, w wielkości minimalnej: 3888 x 2592 pixel
3.3 Uczestnicy załączają w formie papierowej do swoich zdjęć informację:
imię i nazwisko, adres zamieszkania uczestnika konkursu, telefon, pocztę elektroniczną, datę
urodzenia [prosimy nie umieszczać na zdjęciu].
Każde zdjęcie musi posiadać wyłącznie tytuł szczegółowy, krótki opis miejsca przedmiotu lub zjawiska
na zdjęciu, oraz datę wykonania.
3.4 Każdemu zdjęciu zostanie przyznany numer identyfikacyjny w celu zachowania obiektywności w
trakcie wyłaniania zwycięzców konkursu przez komisję.
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3.5 Zdjęcia muszą być zapisane w cyfrowym formacie *.jpg , w najlepszej jakości, w formacie min:
3888 x 2592 pixel
3.6 Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą być nagradzane wcześniej w żadnym innym konkursie
fotograficznym.
3.7 Zabroniony jest fotomontaż polegający na łączeniu elementów zdjęcia, pochodzących z różnych
plików.
3.8. W przypadku przedstawienia fotografii z rezerwatów prosimy o dołączenie zgody z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na wstęp i fotografowanie na terenie rezerwatu - w
przeciwnym razie fotografie nie będą oceniane. Przypominamy, iż większość rezerwatów przyrody na
terenie powiatu gołdapskiego objęta jest stałym zakazem wstępu.
3.9 Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzecich, norm
obyczajowych, dotyczy to: treści uznawanych za wulgarne i obraźliwe zawierających obnażenie,
pornografię, erotykę, obrażających uczucia innych osób w tym również uczucia religijne, polityczne,
naruszające prawa do prywatności, zawierających materiały chronione na przykład prawami
autorskimi, bez zgody uprawnionych.
3.10 Organizator opublikuje zdjęcia na stronie jednego z Organizatorów: www.funduszgoldap.pl oraz
na stronie www.goldap.org.pl
3.11 Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania materiałów niezgodnych z pkt.3.8 i 3.9.
3.12 Uczestnik konkursu poprzez przystąpienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych i udziela
organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na potrzeby realizacji i promocji
konkursu.
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UCZESTNICY

4.1 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną, lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych. Osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, w tym
osoby w wieku 13-18 lat mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela
ustawowego, lub opiekuna prawnego.
4.2 Osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
zwane są w regulaminie Uczestnikami konkursu.
4.3 W przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinna
również obejmować zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika, oraz warunki Licencji na korzystanie przez Organizatora
ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.
4.4 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin osób pracujących w komisji - Jury.
4.5 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie, lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną zdyskwalifikowani.
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UCZESTNICTWO I OCENA PRAC

5.1 Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w regulaminie, uczestnik oświadcza iż:
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa do nadesłanych zdjęć – fotografii oraz wszystkie
osoby na fotografiach wyraziły zgodę na ich fotografowanie i opublikowanie zdjęć podczas publicznej
ekspozycji.
5.2 Uczestnikiem zostaje osoba zakwalifikowana przez Jury, na podstawie wstępnego wglądu w treść
i formę nadesłanych prac.
5.3 Jury zastrzega prawo do odmówienia przyjęcia zdjęć Uczestnika.
5.4 Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie zdjęć- fotografii i cyfrowych
zapisów – przedmiotu.
5.5 Zwycięskie zdjęcia wyłowione zostaną w drodze obrad Jury.
5.6 Kryteria oceny Jury to oryginalność, jakość, kreatywność.
5.7 O przyznanej nagrodzie Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie nie przekraczającym
wręczanie nagród, drogą elektroniczną, telefoniczną lub listową.
6 Nagrody
6.1 I miejsce - Główna nagroda, to akcesoria fotograficzne (do wyboru przez uczestnika) o wartości
600 zł
6.2 II miejsce - nagroda, to akcesoria fotograficzne (do wyboru przez uczestnika) o wartości 400 zł
6.3 III miejsce - nagroda, to akcesoria fotograficzne (do wyboru przez uczestnika) o wartości 200 zł
6.4 Uczestnik może wygrać tylko jedną z nagród wymienionych w pkt. 6.1-6.3
6.5 Dodatkowo zostanie przyznanych 5 wyróżnień w postaci wykonania wydruków i prezentacji
podczas wystawy
6.6 Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie banerów o wymiarach min. 120
x 80 cm i zaprezentowane podczas imprez organizowanych przez Organizatorów i Starostwo
Powiatowe w Gołdapi.

Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Powiatu Gołdapskiego.

Patronat medialny: www.goldap.org.pl
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