REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem:
„SCHWYTAĆ ŚWIATŁO”

1. Organizator.
Organizatorem konkursu jest Związek Gmin Regionu Kutnowskiego z siedzibą 99-300 Kutno, ul.
Wojska Polskiego 10a.
2. Uczestnicy.
Mieszkańcy obszaru statutowego działania Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z
ukierunkowaniem na uczniów: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów. Obszar działania
obejmuje cały powiat kutnowski oraz gminy Witonia, Daszyna oraz Góra Św. Małgorzaty.
3. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia wykonana na obszarze działania ZGRK
aktywizująca młodzież szkolną i całą społeczność lokalną do działań na rzecz środowiska.
Tematem przewodnim jest zanieczyszczenie sztucznym światłem w związku z obchodami
Międzynarodowego Roku Światła 2015.
4. Cele konkursu.
 aktywizacja dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar Związku Gmin Regionu Kutnowskiego do
wspólnych działań na rzecz środowiska,
 budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności dzieci, młodzieży i dorosłych za
środowisko poprzez przybliżenie tematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz w związku z
obchodami Międzynarodowego Roku Światła 2015,
 prezentacja zdjęć dla ogółu społeczeństwa poprzez przygotowanie internetowej galerii
z nagrodzonymi zdjęciami,
 nadrzędnym celem konkursu i wystaw pokonkursowych jest popularyzacja idei dbałości o
ochronę klimatu i otaczającego środowiska, zapoznanie z tematyką zanieczyszczenie sztucznym
światłem. Pokazanie zmieniającego się na naszych oczach klimatu, w dużej mierze wskutek
działań człowieka oraz przemysłu.
5. Warunki uczestnictwa.
a. Warunkiem uczestnictwa jest aktualny adres zamieszkania na obszarze Związku Gmin
Regionu Kutnowskiego. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą prace dzieci i
młodzieży szkolnej, a w przypadku nie wyłonienia najlepszych 12 prac pod uwagę brane
będą prace dorosłych uczestników.
b. Konkurs przebiega w jednym etapie. Spośród dostarczonych do Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego prac Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zdjęć przyznając
miejsca w skali od 1 do 12. Na nagrody przeznaczono pulę środków w wysokości 5000 zł.
Przewidziano również 4 wyróżnienia. Przewidziano następujące nagrody:
I miejsce - teleskop MAK 90 z głowicą fotograficzną
II miejsce – Teleskop Spinor Optics N-130/900
III miejsce – Teleskop Spinor Optics R-70/900
IV – XII miejsce – Lornetka astronomiczna Celestron SkyMaster 15x70
4 wyróżnienia – Latarki czołowe wodoodporne

c. Prace konkursowe winny być dostarczone w terminie do 30 listopada 2015 roku do
godziny 1500 osobiście bądź za pomocą poczty tradycyjnej do siedziby Związku Gmin
Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno.
d. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 sztuk zdjęć, gdzie wymogiem
koniecznym jest dostarczenie ich w postaci elektronicznej na nośniku typu CD/DVD
(rozdzielczość plików nie mniejsza niż 2400x1800).
e. Każdy nośnik winien być umieszczony w kopercie zabezpieczającej przed uszkodzeniem i
oznaczonej w sposób czytelny poprzez umieszczenie: napisu „prace na konkurs
fotograficzny „SCHWYTAĆ ŚWIATŁO”, imię i nazwisko autora oraz aktualny nr telefonu.
Koperta musi być zaklejona. Nośnik powinien zawierać pliki graficzne w postaci cyfrowej
w jednym z dowolnych standardów JPEG (JPG), PNG, TIFF, BMP. Nazwy plików powinny
jednocześnie stanowić tytuł fotografii.
f. Do złożonych prac należy dołączyć oświadczenie z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
Fotograficznego „SCHWYTAĆ ŚWIATŁO” w celach wynikających z regulaminu tego
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na
Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w
publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora. Oświadczanie stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu.
g. Osoby niepełnoletnie dołączają w kopercie z nośnikiem pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz
z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa.
h. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
i. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.
j. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego wykorzystywania prac nadesłanych w
ramach konkursu z zachowaniem klauzuli prawa autorskiego z umieszczeniem imienia i
nazwiska autora.
k. Autor przekazuje prace Organizatorowi w ramach niniejszego konkursu nieodpłatnie.
l. Po ogłoszeniu wyniku konkursu nagrodzone zdjęcia posłużą do wykonania ekologicznej
galerii na rok 2016 związanej tematycznie z Międzynarodowym Rokiem Światła 2015.
6. Do zadań komisji należeć będzie.
a. ocena zdjęć,
b. jeżeli członek Komisji ma formalne powiązania z osobą, która zgłosiła prace do konkursu, nie
może być on obecny podczas jego rozpatrywania i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
Ponadto nie może w jakikolwiek sposób wpływać na decyzję pozostałych członków Komisji
dotyczącą tego wniosku.
7. Terminy.

8 wrzesień 2015 – ogłoszenie konkursu.

30 listopad 2015 – nadsyłanie do ZGRK prac.

grudzień 2015 – obrady Komisji Konkursowej i ogłoszenie wyników.

8. Postanowienia końcowe
a. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
b. Organizator konkurs zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
c. Organizatorowi przysługuje prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podawania
przyczyny oraz nie wyłonienia zwycięzcy.
Pytania można kierować do: Związku Gmin Regionu Kutnowskiego od poniedziałku do piątku w
godzinach 7 – 15 na adres e-mail: michal@zgrk.pl lub telefonicznie 24 355 23 45. Koordynatorem
konkursu jest Michał Prokopiak
Załączniki do niniejszego regulaminu znajdują się na stronie www.zgrk.pl

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego „Schwytać światło”.
Dane personalne uczestnika lub opiekuna

_________________________
(imię i nazwisko)

_________________________
(ulica, nr domu)

_________________________
(kod pocztowy, miejscowość)

_________________________
(pesel)
__________________________________
(telefon kontaktowy, adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
W przypadku osoby nieletniej:
Oświadczam, iż jestem ustawowym opiekunem ____________________________________________
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
1.

2.

3.
4.

Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu konkursu fotograficznego pt. „SCHWYTAĆ ŚWIATŁO” organizowanego przez Związek Gmin
Regionu Kutnowskiego z siedziba w 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a i wyrażam zgodę na jego/jej udział w w/w konkursie zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w
celach promocyjno - marketingowych, związanych z prowadzoną przez w/w podmiot działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zmianami).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego autorskich praw majątkowych do prac
wyróżnionych lub nagrodzonych w konkursie, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń i w czasie przez siebie wybranym.
Oświadczam, iż praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej
staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Związek Gmin Regionu Kutnowskiego od odpowiedzialności za takie naruszenie.

_______________________________
(data, czytelny podpis)

W przypadku osoby pełnoletniej:
Oświadczam, iż:
1.

2.

3.
4.

Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu konkursu fotograficznego pt. „SCHWYTAĆ ŚWIATŁO” organizowanego przez Związek Gmin
Regionu Kutnowskiego z siedziba w 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a i wyrażam zgodę na jego/jej udział w w/w konkursie zgodnie
z postanowieniami Regulaminu.
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w
celach promocyjno - marketingowych, związanych z prowadzoną przez w/w podmiot działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zmianami).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego autorskich praw majątkowych do prac
wyróżnionych lub nagrodzonych w konkursie, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń i w czasie przez siebie wybranym.
Oświadczam, iż praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej
staranności, do takiego naruszenia doszło, zwalniam Związek Gmin Regionu Kutnowskiego od odpowiedzialności za takie naruszenie.

_______________________________
(data, czytelny podpis)

