Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Podlaskie rolnictwo w obiektywie”
§1
Organizator konkursu
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
18-210 Szepietowo
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych podlaskiej wsi.
Fotografie powinny mieć jednoznaczny związek z rolnictwem; przedstawiać krajobrazy,
pomniki przyrody, obiekty zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego oraz „życie
codzienne” mieszkańców obszarów wiejskich.
§3
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie może brać udział każdy.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym
konkursie oraz nie były wcześniej publikowane.
§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Dostarczenie zdjęć konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Regulaminie
konkursu.
2. Dostarczenie, wraz ze zdjęciami, wypełnionego formularza zgłoszenia konkursowego, która
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursowego.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje zdjęcia, tym samym wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
6. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście
przez zgłaszającego.
7. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie
naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).
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§5
Wymagania, jakie powinny zgłoszone do konkursu zdjęcia
Każdy autor może nadesłać do 5 zdjęć. Dopuszcza się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak
i barwne. Technika zdjęć dowolna. Zdjęcia nie mogą być oprawiane. Wymagana jest wersja
elektroniczna zdjęć, w następujących formatach: pdf, tif lub jpg (w przypadku wykonania ich
aparatem analogowym – skan fotografii). Prace w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm
wykonane wyłącznie na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w postaci
elektronicznej na płycie CD w kompresji bezstratnej w rozdzielczości 300 DPI (minimalną
długość dłuższego boku 30 cm).
§6
Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe winny być dostarczone osobiście, wysłane pocztą na adres: Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo lub mailowo na adres:
wpodr@zetobi.com.pl do dnia 30.09.2012 roku.
2. Zgłoszenia nadesłane drogą listowną powinny znajdować się w kopertach z napisem:
„Konkurs Fotograficzny”.
3. Koszty dostarczenia zdjęć pokrywają uczestnicy konkursu.
UWAGA: zdjęcia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu.
4. Osoby niepełnoletnie dołączają również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział
w konkursie, formularz zgłoszeniowy.
5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.
§7
Ocena prac konkursowych
W celu oceny prac konkursowych Organizator konkursu powołuje Jury konkursowe, które
dokona oceny prac konkursowych, wskaże maksymalnie trzech uczestników konkursu, którym
przyzna nagrody. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne, nie przysługuje od nich
odwołanie.
§8
Nagrody
1. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają dyplomy oraz nagrody o łącznej wartości 2 tysięcy
złotych .
2. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagród.
§9
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 13-14.10.2012 roku na Targach Ogrodniczych
„Jesień w sadzie i ogrodzie” w Szepietowie.
§ 10
Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiej pracy.
1. Nadesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność
Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
2. Do nadesłanych fotografii należy dołączyć formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1
do Regulaminu, w którym zawarte są klauzule:
2

-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
Fotograficznego pn.: „Podlaskie rolnictwo w obiektywie” – do celów wynikających
z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
-Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych Organizatorowi
Konkursu w zakresie nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac w następujących
polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie używania
ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń, (nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne,
CD-ROM), nadające się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych Organizatora.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie
lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator
nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z organizacją
konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez
uczestników konkursu.
2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania
konkursu z powodu ważnych przyczyn. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana
na stronie internetowej.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.

3

