Gminny Konkurs fotograficzny „Jesieniarze” w 2021 roku

Regulamin
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Jesieniarze” zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina
Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 04.10.2021 r. i będzie trwał do 05.11.2021 r.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
4. Informacji w sprawie Konkursu udziela koordynator – Michał Walczak ref. ds. kultury i sportu (tel.
533 322 504).
CELE KONKURSU
 Celem konkursu jest prezentacja jesiennej pory roku w gminie Rojewo, pobudzanie zainteresowania
mieszkańców gminy Rojewo – dzieci, młodzieży i dorosłych - wyjątkowym pięknem natury podczas
jesieni.
 Konkurs przyczynia się do popularyzacji i upowszechniania idei ochrony przyrody, do kształtowania
fotografii, jako dziedziny sztuki, pozytywnych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska
naturalnego oraz do promocji wyjątkowych miejsc w gminie Rojewo.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Rojewo:
1)
dzieci w wieku od 7 do 11 lat:
2)
młodzieży w wieku od 12 do 17 lat
3)
dorosłych w wieku od 18 lat
2. Osoby małoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą swojego rodzica, przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
3. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego
na profilu Szoik Rojewo (facebook.com) i przesłania go w formie zdjęcia lub skanu, wraz ze zdjęciem
konkursowym do Organizatora na adres e-mail: promocja.szoik.rojewo@gmail.com
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie podpisanego oświadczenia uczestnika/rodzica,
opiekuna prawnego oraz wyraźnego zdjęcia konkursowego w formacie JPG lub PNG.
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WYMOGI KONKURSOWE
1. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej
niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zdjęcia i przesłanie drogą elektroniczną
Organizatorowi do 05.11.2021 r. do godz. 15:00, według następującej specyfikacji:
format: JPG lub PNG kolory w standardzie: RGB;
(dłuższy bok nie mniej niż 2560 pixeli)

rozdzielczość: minimum 300 dpi

! W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy oraz miejsce wykonania
zdjęcia

(np. Jan Kowalski Rojewo).

3. Tematem konkursu jest jesień, zatem zdjęcie musi przedstawiać elementy jesiennej przyrody.
4. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę konkursową.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora w celach konkursowych, do organizacji wystaw, do druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie oraz do publikacji w Internecie.
KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja
Konkursowa (zwana dalej Komisją).
2. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność z tematem Konkursu,
oryginalność.
3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce, II miejsce, III miejsce w kategoriach: dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefonicznie po
zakończeniu konkursu.
5. Nagrody zostaną wręczone Laureatom Konkursu w określony przez Organizatora sposób i w
wyznaczonym przez niego w terminie.
6. Wyniki Konkursu oraz zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
Szoik Rojewo (Facebook.com).
UWAGI KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
2. Laureaci mogą zostać poproszeni o ponowne przesłanie zdjęcia pracy konkursowej, w przypadku
jeśli zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych.
3. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez
załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmian w regulaminie w trakcie trwania
konkursu.
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Formularz zgłoszenia
do Gminnego Konkursu fotograficznego „Jesieniarze” w 2021 roku
1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:..................................................................................................
2. Wiek uczestnika:………………………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………………………
(w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

4. Adres uczestnika:………………………………………………………………………………………
5. Telefon kontaktowy uczestnika:
...............................................................................................................
(telefon kontaktowy rodzica/opiekuna w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

6. Adres e-mail:…..……………..……………………………………………………
7. Nazwa szkoły i klasa, do której uczęszcza dziecko:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

………………….

…………………………………………………………….
podpis pełnoletniego uczestnika
lub rodzica, opiekuna uczestnika, przedstawiciela ustawowego

data

Oświadczenie uczestnika konkursu/rodzica, opiekuna prawnego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
* - niewłaściwe skreślić

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji
Gminnego Konkursu fotograficznego „Jesieniarze” w 2021 roku.

2. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska/ imienia i nazwiska mojego dziecka* w materiałach promocyjnych,
lokalnej prasie, mediach i portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych Organizatora Konkursu.

3. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka* w materiałach promocyjnych i na stronach
internetowych Organizatora Konkursu.
Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

4. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem Konkursu.
5. Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani
przedstawiana na innych konkursach oraz, że nie narusza praw osób czy podmiotów trzecich.

6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, w zakresie określonym w
Regulaminie Konkursu.

7. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

………………….
data

…………………………………………………………….
podpis pełnoletniego uczestnika
lub rodzica, opiekuna uczestnika, przedstawiciela ustawowego

Regulamin Gminnego Konkursu fotograficznego „Jesieniarze”

