Regulamin
Konkursu Fotograficznego „Uroki strzeleckich lasów”
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
fotograficzny „Uroki strzeleckich lasów”.

2.

Organizatorami konkursu są:
a) Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie z siedzibą przy ulicy Gorzowskiej 17
oraz
b) Strzelecki Ośrodek Kultury z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 7
zwani dalej Organizatorem.

3.

Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych i informacyjnych brzmi: Uroki
strzeleckich lasów, zwany dalej Konkursem.

§ 2.
Cele konkursu
1.

Celem konkursu jest uchwycenie uroków leśnych zakątków strzeleckich
lasów
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§ 3.
Zasady konkursu
1.

Organizator powołuje jury Konkursu w co najmniej trzyosobowym
składzie, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem
Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

2.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pasjonatów fotografii (osoby
niepełnoletnie muszą dodatkowo dostarczyć zgodę opiekunów prawnych).

3.

Uczestnikiem konkursu nie może być członek Jury.

4.

Termin nadsyłania prac: 01.05.2017 – 01.09.2017.

5.

Fotografie nadsyłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

6.

Nadesłane zdjęcia muszą być wykonane na terenie Nadleśnictwa Strzelce
Krajeńskie – fotografie wykonane poza wyznaczonym terenem będą
dyskwalifikowane.

7.

Nadesłane zdjęcia muszą być wykonane w technice cyfrowej, barwne lub
czarno-białe.

8.

Zdjęcia należy przesłać w formacie JPG o minimalnej kompresji (możliwie
najlepszej jakości). Krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 3000
pikseli, a rozdzielczość 300 dpi.

9.

Zdjęcia należy przesyłać na płycie CD lub DVD na adres:
Punkt Informacji Turystycznej, ul. Katedralna 15, 66–500 Strzelce Kraj.

10.

Do zdjęć należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany
formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej:
www.pit.strzelce.pl/konkurs_foto.
oraz ewentualną zgodę opiekunów prawnych (w przypadku osób
niepełnoletnich).

11.

Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

12.

Zdjęcia muszą być tematycznie związane z lasem.

13.

Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w
Internecie lub w innym medium.

14.

Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu
elementów fotografii pochodzących z różnych plików.

15.

Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.

16.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia
postanowień Regulaminu lub narusza obowiązujące prawo.

17.

Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

18.

Autor nagrodzonych zdjęć przenosi na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do zdjęć, a w szczególności dokonywanie opracowań zdjęć, w
tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i
modyfikacji zdjęć m.in. ze względu na wymogi techniczne związane z
określonymi
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rozpowszechniania,

jak

również

wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie
opracowań oraz bezwarunkowo zgadza się na nieodpłatne, nieograniczone
czasowo ani terytorialnie wykorzystanie tych zdjęć przez Organizatorów
konkursu na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a
także

utrwalenie

w

części

lub

w

całości

i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu
cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
b. wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera;
c. nagrywanie

na

urządzeniach

służących

do

wielokrotnego

odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich
używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem,
użyczenie,

elektroniczne

udostępnienie

na

zamówienie

egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki

multimedialnej,

sieci

Internet,

sieci

komórkowych

i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
e. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego
przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
f. wykorzystanie

do

celów

marketingowych

i/lub

promocji,

w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations,
promocji sprzedaży Organizatora;
g. inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć
i ich utrwaleń.
19.

Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego
imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.

§ 4.
Nagrody
1.

Jury przyzna następujące nagrody:
a. Nagrodę

główną

za

najlepszą

fotografię

w

konkursie

w wysokości 1000 zł,
b. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 500 zł,
c. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości 400 zł.
2.

Nagrody pieniężne zostaną wręczone podczas oficjalnego rozstrzygnięcia
konkursu.

3.

Dokładna data oraz miejsce wręczenia nagród zostaną ustalone przez
Organizatorów i podane do wiadomości publicznej najpóźniej do
05.09.2017.

§ 5.
Postanowienia końcowe
1.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i
jego akceptacją oraz zobowiązanie się uczestnika do stosowania
określonych w nim warunków i zasad.

2.

Uczestnik wysyłając zgłoszenie deklaruje, że złożone oświadczenia i treści
są zgodne z prawdą.

3.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na
opublikowanie jego imienia i nazwiska w celach związanych z konkursem.

