REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NA GAŁĄZCE USIADŁ PTAK”

Na gałązce usiadł ptak:
Zaszczebiotał, zatrzepotał
Ostry dzióbek w piórka otarł,
Rozkołysał cały krzak.
Potem z świstem frunął w lot!
A gałązka rozhuśtana
Jeszcze drży, uradowana,
Że ją tak rozpląsał trzpiot.
Julian Tuwim

PRZEPISY OGÓLNE
1. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury, ze szczególnym
wskazaniem na ptaki oraz jej ochrony, promowanie postaw proekologicznych, aktywizacja społeczna
Seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku Seniorów w środowisku lokalnym i integracja
międzypokoleniowa.
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Kolbudy (ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy), zwana dalej
Organizatorem.
3. Partnerem Konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, sekcja Pomorskiego
Zespołu Parków Krajobrazowych.
4. Partnerem Konkursu jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
5. Patronem medialnym Konkursu jest Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora.
6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i
zobowiązaniem się do ich przestrzegania
UCZESTNICY KONKURSU
Udział w Konkursie mogą wziąć mieszkańcy gminy Kolbudy w wieku 60 lat i więcej, w tym członkowie
klubów i kół seniora: Klubu Senior+ A teraz My w Kowalach, Klubu Senior+ Sami Swoi w Kolbudach, Koła
Seniora Pod Lipami w Lisewcu, zwani dalej Uczestnikami.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć prezentujących ciekawe, intrygujące i niezwykłe
spotkania z ptakami obecnymi w otoczeniu człowieka w okresie jesienno-zimowym, korzystającymi
z dokarmiania w karmnikach w pobliżu domostw i w parkach w obrębie osiedli ludzkich (jak:
ptaki wróblowe, dzięcioły, krogulec) – nie oczekujemy zdjęć ptaków szponiastych i krukowatych

wykonywanych z czatowni przy zimowych nęciskach, ani zdjęć ptaków wodnych dokarmianych nad
brzegami rzek, jezior i morza.
3. Prace zgłaszane do konkursu powinny być wykonane w najbliższym sąsiedztwie Seniora w 2020 roku
lub 2021 roku. Mogą to być prace zarówno w układzie poziomym jak i w pionie, kolorowe lub czarnobiałe.
4. Zdjęcia należy dostarczyć na adres e-mail: seniorzy@kolbudy.pl, w liczbie – maksymalnie do 2
prac. Muszą one być zapisane w formacie .jpg, a wielkość jednego pliku powinna wynosić od 1MB
do 8MB i rozdzielczość 300 dpi.
5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę
charakteru zdjęcia.
6. Zgłoszenia prac do konkursu są przyjmowane od 26 stycznia 2021r. do 8 lutego 2021r.
7. Do każdej pracy należy załączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik 1 do
niniejszego Regulaminu, zawierający: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, ew.
przynależność do klubu seniora, telefon do kontaktu.
8. Wszystkie przekazane na konkurs zdjęcia przechodzą na własność Organizatora.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych
na wykorzystanie pracy przez Organizatora konkursu i podmiotów zaangażowanych w realizację
konkursu, na takich polach eksploatacji jak: eksponowanie na wystawach, powielanie, publikowanie
jej w wydawnictwach i Internecie.
10. Uczestnik wypełnia i podpisuje oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku oraz na wykorzystanie złożonej PRACY w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.
Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją.
Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji.
Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników
Konkursu.
Komisja wyłoni 12 najlepszych fotografii i wyłoni zwycięzcę Konkursu. Komisja zdecyduje o podziale
nagród.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą telefoniczną do 8 lutego
2021r.
12 najlepszych fotografii wyłonionych przez Komisję zostanie wyeksponowanych w Urzędzie Gminy
Kolbudy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU

IMIĘ I NAZWISKO
WIEK
ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON DO KONTAKTU
PRZYNALEŻNOŚĆ DO KLUBU
SENIORA (o ile dotyczy)

Data

……………………………………….

Podpis

…………………………………………….

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Własność intelektualna i prawa autorskie
1. Uczestnik zgłaszając PRACĘ do Konkursu oświadcza, że:
 ma pełne prawo do rozporządzania PRACĄ zgłoszoną do Konkursu, które nie jest ograniczone
na rzecz osób trzecich
 osoby utrwalone w PRACY, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na
publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie
2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z PRACĄ zgłoszoną do
Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także
za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej
3. Uczestnik oświadcza, że PRACA nie brała udziału w innych konkursach
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż nieodpłatnie wyraża zgodę na
nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora PRACĄ na
wszystkich polach eksploatacji.

Przetwarzanie danych osobowych
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności na
publiczne podanie imion i nazwisk oraz wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą
informacyjną i zasadami przetwarzania danych osobowych, które są dostępne na stronie
http://www.kolbudy.pl/urzad/urzad-gminy/wydzialy-i-referaty/inspektor-ochrony-danych-osobowych
Imię i nazwisko

Data

Podpis

