REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZIELONE PAŁUKI W OBIEKTYWIE”

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „Zielone Pałuki w obiektywie” jest Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnch im. Marii Karłowskiej w Żninie.
II. Cel i tematyka konkursu
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody, kształtowanie i rozwijanie zarówno
świadomości ekologicznej, jak i ekoenergetycznej wśród młodzieży.
Temat przewodni pierwszej edycji Konkursu to promocja odnawialnych źródeł energii w naszym
środowisku, zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach na
terenie Pałuk.
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs „Zielone Pałuki w obiektywie” adresowany jest do młodzież szkolnej w wieku 13-19 lat
zainteresowanej fotografią.
IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres
browarowa.foto@gmail.com. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć
4MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora
zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
2. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia pojedyncze lub 1 reportaż zawierający
maksymalnie 4 zdjęcia.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 w temacie wiadomości wpisać należy „konkurs fotograficzny”,
W treści maila:
 dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
 numer telefonu, adres e-mail,
 tytuł fotografii,
 jako załącznik plik JPG podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1,
Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny,
 datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.09.2015 r.),
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 17 kwietnia 2016 r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom
stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu,
redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające
wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
8. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika Konkursu
(oraz osoby widniejące na zdjęciu) na nieodpłatne i bezterminowe umieszczenie zdjęć wykonanych na
stronie www, facebook-u Organizatora oraz na zamieszczenie fotografii w Galerii Konkursowej oraz w
innych publikacjach związanych z Konkursem.
9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku złamania przez uczestnika postanowień
regulaminu, w szczególności związanych z wykorzystaniem wizerunku osób trzecich czy autorstwem
zdjęcia.
V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,
jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą
elektroniczną.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatora.
6. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy
„Zielone Pałuki w obiektywie – cz. 1”, która odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii
Karłowskiej w Żninie 21 kwietnia 2016 r.
VI. Nagrody
1. Zakłada się, że w Konkursie zagrodzonych zostanie trzech autorów najlepszych zdjęć.
2. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień oraz ewentualnego innego podziału puli nagród.
VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.browarowa.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach
wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
4. Prawidłowe zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu
warunków niniejszego regulaminu.

