Konkurs fotograficzny
„Przyroda chroniona i uwieczniona”
Regulamin
1. Cel konkursu
1.1. Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania młodzieży
otaczającą nas przyrodą oraz jej poznawanie i poszanowanie.
1.2. Konkurs przyczynia się do popularyzacji i upowszechniania idei
ochrony przyrody, do kształtowania pozytywnych postaw związanych
z ochroną przyrody i środowiska naturalnego oraz do upowszechniania
fotografii jako dziedziny sztuki.

2. Organizator
2.1. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach 38-300
Gorlice, ul. Michalusa 6

3. Czas trwania konkursu
3.1. Konkurs rozpoczyna się 1 lutego i trwa do 15 maja 2022 r.
3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2022 r.

4. Warunki uczestnictwa
4.1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu, zgodnie z jego tematem, jest
utrwalenie na fotografii szczególnie interesujących obiektów
przyrodniczych. Interpretacja tematu zależy od fotografującego. Jedynym
warunkiem jest, aby zdjęcie było wykonane na terenie obszaru chronionego
prawnie (np. park narodowy, krajobrazowy, obszar NATURA 2000 itd.).
Istnieje możliwość zgłoszenia zdjęcia wykonanego poza obszarem
chronionym, jeżeli fotografujący uzna, że wysokie walory przyrodnicze tego
miejsca zasługują na jego prawną ochronę.
4.2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZST w Gorlicach.
4.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.4. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać jedynie prace przygotowane
samodzielnie.
4.5. Organizator zastrzega sobie usunięcie zdjęć, które nie spełniają
warunków Konkursu.
4.6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się
z Regulaminem Konkursu.

4.7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie
nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników.
Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

5. Zasady konkursu
5.1.

Fotografie muszą spełniać następujące wymagania:
a) Ilość prac: maksymalnie 10 od jednej osoby
b) Format prac: czarno - białe lub kolorowe; zapisane w formacie jpg
c) Fotografie muszą być zaopatrzone w następujące informacje:
- tytuł pracy
- miejsce i data przedstawionego obiektu
- imię, nazwisko oraz klasa
- krótki komentarz (co Was zainspirowało; informacje dotyczące przedstawianego
obiektu)

5.2.
Fotografie należy przesyłać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: a.gmarek@interia.pl., z dopiskiem w temacie
wiadomości „Konkurs fotograficzny”.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
6.1.
Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury
powołane przez Organizatora.
6.2.
Jury przyzna trzy nagrody główne (I, II i III miejsce) oraz trzy
wyróżnienia. Weźmie pod uwagę zgodność z tematem i wartość
artystyczną fotografii.
6.3.
Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w
terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

7. Postanowienia końcowe.
7.1.
Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania nadesłanych
prac, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą
ich otrzymania.
7.2.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych do celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów
związanych wyłącznie z Konkursem oraz w celach informacyjno –
marketingowych Organizatora.
7.3.
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych
Osobowych.

