REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ŚMIECI KONTRA ŚRODOWISKO”
W ramach zadania „Działania edukacyjne w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie
ZKGZL”- edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW
w Lublinie oraz przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.
Cel konkursu: Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej w oparciu o aspekt
zanieczyszczenia i ochrony środowiska.
Temat konkursu: Przedstawienie problemu śmieci w naszym bliskim otoczeniu
Charakterystyka konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gmin należących do ZKGZL niezależnie od
wieku.
Przepisy ogólne:
1. Każdy autor może złożyć na konkurs dwie fotografie o tematyce zgodnej z konkursem.
2. Fotografie muszą być wywołane i dostarczone w formacie minimum 15×21 oraz przesłane w
formie pliku jpg. na adres e-mail: wloch@zwiazekgmin.lubartow.pl
3. Każda fotografia musi być podpisana.
4. Prace należy złożyć w biurze Związku i przesłać na wskazany adres e-mail do dnia 17.05.2018 r.
do godziny 15.00. w zaklejonych i podpisanych kopertach.
5. Złożone prace nie będą zwracane.
6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich
obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją
Konkursu.
7. Zwycięzcy zobowiązują się przenieść na Organizatora prawa autorskie, majątkowe do opracowań
będących przedmiotem konkursu na następujących polach eksploatacji :
a) w zakresie używania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
wykonywania zależnych praw autorskich,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a
w szczególności poprzez udostępnienie w sieci Internet.
Zasady oceny i wybór zwycięzców:
1. Oceny zdjęć , ich wykonania i oryginalnego podejścia do tematu dokona komisja wybrana na
potrzeby konkursu.
2. W ramach konkursu zostaną przyznane 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca oraz 7
wyróżnień. Konkurs zakończy się wystawą prac oraz wręczeniem nagród.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie wypełnionego i opatrzonego podpisem formularza
zgłoszeniowego
(do
pobrania
na
stronie
www.zwiazekgmin.lubartow.pl
w zakładce „konkurs fotograficzny”)
4. W pokonkursowej wystawie prac Organizator pod każdym zdjęciem umieści dane autora zdjęcia
(imię i nazwisko).
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Na zwycięzców oraz osoby wyróżnione czekają atrakcyjne nagrody!

