REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PN. „KRAJEŃSKI LAS W SAM RAZ NA… ZDJĘCIA!”

1. Organizator:
Punkt Informacji Turystycznej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie
Krajeńskim, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Zadanie jest finansowane ze środków
Gminy Sępólno Krajeńskie.
2. Cele konkursu:


rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności fotograficznych,



promocja walorów przyrodniczych Gminy Sępólno Krajeńskie,



uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.

3. Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu może zostać młodzież szkolna w wieku od 12 do 18 lat.
2. Powołane jury wyłoni 1 zwycięzcę konkursu fotograficznego.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie zdjęć, które będą przedstawiały
walory przyrodnicze Gminy Sępólno Krajeńskie. Fotografie tematycznie powinny być związane
z lasem, jego fauną i florą. Celem konkursu „KRAJEŃSKI LAS W SAM RAZ NA…
ZDJĘCIA!” jest wyeksponowanie atutów przyrodniczych Gminy Sępólno Krajeńskie – zdjęcia
powinny posiadać charakter promujący i zachęcający do zaplanowania w niej wypoczynku.
5. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu pięć fotografii.
6. Każde zdjęcie musi zostać zatytułowane.
7. Prosimy o nadsyłanie fotografii w jak najwyższej rozdzielczości (minimalna to 2400x1600 –
4 Mpix).
8. Jury oceniając fotografie uczestników, będzie uwzględniać następujące kryteria:


zgodność fotografii z tematyką konkursu,



pomysłowość i kreatywność fotografii,



poziom estetyczny zdjęcia.

9. Aby wziąć udział w konkursie fotograficznym, należy przesłać samodzielnie wykonane zdjęcia
wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy: biuro@pitsepolno.pl
do 11 września 2019 r., w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs fotograficzny”.
10. W ciągu 2 tygodni od terminu zakończenia nadsyłania prac, zostanie powołana komisja w celu
wyłonienia zwycięzców. Informacje o terminie rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone
na stronie: www.pitsepolno.pl i facebookowym profilu Punktu Informacji Turystycznej. W celu
powiadomienia uczestników konkursu o spotkaniu, prosimy w formularzu wpisać numer
kontaktowy oraz adres e-mail.
11. Uczestnicy zajęć/warsztatów/spotkania wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania „Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej”
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.
12. Uczestnicy zajęć/warsztatów/spotkania wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie ich
wizerunku w formie zdjęć lub filmiku w zakresie związanym z realizacją zadania „Prowadzenie
Punktu Informacji Turystycznej”, a w szczególności do umieszczenia go w różnego rodzaju
mediach (np. Internet czy prasa).
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).



Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
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(np. zamieszczenie fotografii na stronach internetowych lub prezentowanie ich podczas wystaw
fotograficznych, umieszczania w publikacjach, folderach, na ulotkach itp.).
14. Nadesłanie formularza zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a także w zakresie jego interpretacji,
głos rozstrzygający należy do Organizatora konkursu.

