Regulamin konkursu fotograficznego „Odkrywamy tajemnice płazów i gadów”
I. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Białymstoku.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od
tematu, wadliwe technicznie.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu uczestnika,
w stosunku do którego będzie podejrzenie o naruszenie niniejszego Regulaminu.
6. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac
w trakcie przesyłki.
II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do białostockich szkół.
III. Zasady konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać swoje zgłoszenie w formie elektronicznej do dnia
31 marca 2016 r. na adres mgiedrewicz@um.bialystok.pl wpisując w treści e-maila:
imię, nazwisko, nazwę szkoły oraz numer telefonu/e-mail do kontaktu.
Zgłoszenie kilku uczestników może być wysłane w jednej wiadomości e-mail przez
opiekuna/nauczyciela, ale z podaniem wszystkich wymaganych danych osobowych każdego
uczestnika osobno.
2. Zadanie konkursowe polega na uwiecznieniu techniką fotograficzną przedstawicieli płazów
i/lub gadów, które można spotkać na terenie Białegostoku. Zdjęcia mogą przedstawiać
zarówno osobniki dorosłe, jak też ich różne stadia rozwojowe (np. w przypadku płazów - larwy,
skrzek).
3. Do zgłoszonych do konkursu zdjęć należy dołączyć wypełniony Załącznik do konkursu
fotograficznego.
4. Zdjęcia wraz z wypełnionym Załącznikiem do konkursu (wersja elektroniczna) należy
dostarczyć na płycie CD/DVD wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym przez
uczestnika konkursu oraz jego opiekuna prawnego (osoby niepełnoletnie) Formularzem
danych uczestnika konkursu, do dnia 30 kwietnia 2016 r.
5. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Organizatora:
Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, pokój 08 (sekretariat)
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny, imię i nazwisko uczestnika.
6. Wymagana jest forma papierowa Formularza danych uczestnika konkursu!
7. Zdjęcia wraz z wypełnionym Załącznikiem do konkursu należy dostarczyć w formie
elektronicznej (na płycie CD/DVD) do siedziby Organizatora.
8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie do 6 zdjęć.
9. Zdjęcia powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) wyłącznie forma elektroniczna zdjęć,
b) zdjęcia wykonane dowolną techniką,
c) format jpg, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi, wielkość zdjęcia maksymalnie
18x24 cm (dłuższy bok nie więcej niż 24 cm),
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13.
14.
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d) zdjęcia mogą być obrabiane w oprogramowaniu graficznym jedynie w zakresie
kadrowania, zmian jasności, kontrastu, nasycenia barw, zmiany ostrości oraz zmiany
rodzaju pliku (np. z RAW na jpg),
e) zdjęcia nie mogą być wykonane na zasadzie montażu z dwóch lub większej ilości zdjęć
Zdjęcia powinny być wykonane w trakcie trwania konkursu i pochodzić wyłącznie z terenów
Białegostoku.
Istnieje możliwość zgrania folderów ze zdjęciami na jedną płytę CD/DVD pochodzących od
kilkorga różnych uczestników, z zastrzeżeniem że zostaną one w prawidłowy sposób
oznakowane.
Wszystkie pliki (fotografie i Załącznik) należy umieścić w folderze odpowiednio oznakowanym
- imieniem i nazwiskiem autora.
W konkursie mogą wziąć udział tylko prace, które nie były nagradzane w innych konkursach.
W konkursie oceniane będą walory artystyczne zdjęcia, technika wykonania, wyjątkowość
sytuacji przedstawionej na zdjęciu.
Do zdjęć można dołączyć opowiadanie (relację) jednej z najciekawszych wypraw, podczas
których fotografowane były płazy lub gady. Może to być opis środowiska, w którym te
zwierzęta żyją lub jakieś ciekawe (wyjątkowe) zdarzenie. Najciekawsze prace będą wyróżnione
i nagrodzone.

IV. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i opowiadania.
2. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych
fotografii i opowiadania, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i
marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii
każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz
rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności
w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska oraz nazwy
szkoły na stronie internetowej urzędu, współorganizatorów i instytucji wspierających.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz
w celach marketingowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
5. Zdjęcia nie odpowiadające warunkom konkursowym nie będą kwalifikowane do udziału
w konkursie. Jury zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania zdjęcia do konkursu bez
podania przyczyn.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Każda
osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
7. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
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