Konkurs Fotograficzny
„Zielone sfery okiem kamery”
– regulamin

1. Organizator:
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zielone sfery okiem kamery” (dalej: Konkurs) jest
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „IMPET” (dalej: Organizator), które realizuje projekt ,,Zielone
sfery okiem kamery” w ramach ogólnopolskiego programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

2. Cele Konkursu:
Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu łęczyckiego na temat
różnorodności ekologicznej regionu. Ważnym aspektem Konkursu jest także zachęcenie adeptów
fotografii do rozwijania swoich umiejętności oraz propagowanie zasad uczciwej rywalizacji
i konfrontowania swoich umiejętności z innymi.

3. Uczestnicy i temat Konkursu:
Konkurs skierowany jest do:
- kategoria I – uczniów klas I-VI szkół podstawowych;
temat: „Leśne ludki rozwiewają smutki” – zrób zdjęcie ukazujące piękno okolicznych lasów zimą;
- kategoria II – uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów;
temat: „Czas zielonej mody – pomników przyrody” – zrób zdjęcie przedstawiające Twój ulubiony
pomnik przyrody w powiecie łęczyckim;
- kategoria III – uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pozostałych osób, niemieszczących się w
dwóch pierwszych kategoriach;
temat: „Pradolina Warszawsko-Berlińska – unikalne siedliska” – zrób zdjęcie, pokazujące bogactwo
naturalne obszaru Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej na Ziemi Łęczyckiej

4. Zasady Konkursu:
4.1. Uczestnik Konkursu wysyła 1 zdjęcie własnego autorstwa, realizujące zadany temat konkursu oraz
skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego i karty uczestnika na adres mailowy:
konkurs.impet@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie 15 marca 2019 roku włącznie.
4.2. Nadsyłane zdjęcie winno realizować następujące parametry: rozdzielczość 72 DPI, rozmiar na
dłuższym boku: 2048 pikseli, wielkość: poniżej 5 MB.
4.3. Nadesłane fotografie będą oceniane przez Jury Konkursu, w skład którego wejdą profesjonalni
fotografowie, społecznicy z terenu powiatu oraz przedstawicieli instytucji partnerskich. Skład Jury
zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora (www.stowarzyszenieimpet.pl) do dnia
15 lutego 2019 r.

4.4. Autorzy wyróżnionych fotografii zostaną poproszeni o przesłanie plików w większej rozdzielczości,
umożliwiających bezproblemowe wydrukowanie fotografii o wielkości minimum 60 cm po dłuższym
boku.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania materiałów zgłoszonych do Konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych Organizatorów i wykorzystywania ich w celu popularyzacji
Konkursu. Organizator zobowiązuje się nie powierzać oryginałów zdjęć ani danych osobowych ich
autorów podmiotom trzecim oraz używać ich wyłącznie dla celów organizacji i promocji konkursu.
4.6. Autorom konkursowych zdjęć przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do
swoich prac.

5. Nagrody:
5.1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy, oddzielnie w każdej z trzech
kategorii.
5.2. Ocena, czy i którzy z Uczestników zasługują na nagrodę, należy wyłącznie do Jury, którego decyzja
jest wiążąca dla Organizatora oraz wszystkich Uczestników.
5.3. Nagrody zostaną wręczone podczas finału Konkursu, który nastąpi 23 marca 2019 roku. Szczegóły
imprezy finałowej znajdą się na stronie internetowej Organizatora oraz zostaną przekazane wszystkim
uczestnikom Konkursu. Laureaci zostaną powiadomieni o nagrodzie w osobnej wiadomości.

6. Postanowienia końcowe:
6.1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.
6.2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET z siedzibą
w Łęczycy, ul. Kościelna 4, 99-100 Łęczyca, wpisane do KRS pod numerem 0000661170. Dane te będą
przetwarzane w w/w siedzibie administratora.
6.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.stowarzyszenieimpet.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
6.4. Na wszelkie pytania i wątpliwości, dotyczące organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu
odpowiada Lidia Majda (tel. 693 258 130, e-mail: lidka.majda@gmail.com).

Z zaproszeniem do udziału w Konkursie
Marcin Tober
Prezes Stowarzyszenia IMPET

Konkurs Fotograficzny
„Zielone sfery okiem kamery”
– formularz zgłoszeniowy

1. Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………..
3. Numer telefonu:

…………………………………………………………………………………..

4. Adres e-mail:

…………………………………………………………………………………..

5. Data urodzenia:

…………………………………………………………………………………..

6. Szkoła 1:

…………………………………………………………………………………..

7. Krótki opis zdjęcia:

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Udzielam licencji na wykorzystanie zgłoszonej fotografii w działaniach promocyjnych (takich jak publikowanie
w mediach społecznościowych i tradycyjnych, na plakatach, ulotkach itp.), realizowanych przez Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne IMPET i podmioty współpracujące (Autor fotografii może cofnąć licencję po
rozstrzygnięciu konkursu).
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne ,,IMPET”. Dane
osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie laureatów.
2. Realizacja właścicieli osobistych praw autorskich do utworów złożonych do konkursu.
3. Wywiązanie się z obowiązków prawnych wobec uczestników, określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego w zakresie przyrzeczeń publicznych, w tym publiczne ogłoszenie laureatów.
4. Wywiązanie się z obowiązku prawnego dokumentowania i archiwizowania działalności statutowej
organizatora jako organizacji promującej kulturę wśród społeczności lokalnej.
5. Promowanie konkursu jako wydarzenia kulturalnego.

……........................................................................
Data i czytelny podpis Uczestnika

* Dla osób niepełnoletnich – wypełnia Rodzic / Opiekun prawny Uczestnika Konkursu:
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
wyrażam wolę przystąpienia mojego dziecka ………………………………………………………………………………………………. do
Konkursu Fotograficznego „Zielone sfery okiem kamery”, organizowanych przez Stowarzyszenie EdukacyjnoKulturalne ,,IMPET”, zgodnie z powyższym Regulaminem.

……........................................................................
Data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego

1

Wypełniają uczniowie.

