REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „To mnie zachwyca w mojej małej ojczyźnie”
pod patronatem Starosty Grudziądzkiego
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „To mnie zachwyca w mojej małej ojczyźnie” jest
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.
2. Cele konkursu:
- uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającej przyrody;
- ukazanie piękna i bogactwa przyrodniczo-kulturowego swojej „małej ojczyzny”;
- promocja poprzez fotografię przyrodniczą miast i gmin powiatu grudziądzkiego;
- nagłośnienie, spopularyzowanie i uzyskanie społecznego wsparcia na rzecz działań związanych z
ochroną środowiska przyrodniczego;
- promowanie sztuki fotografowania oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
- odkrycie i wspieranie młodych talentów fotografii przyrodniczej, m.in. poprzez nagradzanie oraz
ukazanie ich twórczości szerszej publiczności.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego.
4. Tematyka zdjęć powinna dotyczyć obiektu przyrodniczego bądź krajobrazowego z terenu powiatu
grudziądzkiego.
5. Do każdego zdjęcia wymagany jest opis, dlaczego akurat ten obiekt został wybrany jako temat fotografii
(maksymalnie pół strony formatu A4 czcionką 12 pkt).
6. Konkurs jest imprezą autorską i amatorską.
7. Wymogi dotyczące zdjęć składanych na konkurs:
6.1 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie.
6.2 Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace /zdjęcia/.
6.3 Format minimalny zdjęć: 30 cm x 20 cm.
6.4 Zdjęcia przyrodnicze muszą być wykonane w zgodzie z obowiązującym prawem.
6.5 Prace należy na odwrocie podpisać: imię i nazwisko, wiek autora.
6.6 Prace należy przesyłać w sztywnych opakowaniach na adres: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu,
Wydział Środowiska i Budownictwa w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, z dopiskiem: „Konkurs foto – To
mnie zachwyca” lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
7

Wraz z zestawem składanych zdjęć należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisanym
oświadczeniem – jest to warunek przyjęcia prac do konkursu!

8

Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w trakcie przesyłki.

9

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

9.1 powoływania składu Jury konkursu w ilości /minimum/ 3 osób pełnoletnich,

9.2 bezpłatnego i niekonsultowanego eksponowania i wykorzystania w publikacjach zdjęć konkursowych
oraz podania podstawowych danych osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach
masowego przekazu informacji,
9.3 bezpłatnego przejęcia do archiwum Starostwa zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych,
9.4 nie odsyłania żadnych prac chyba, że uczestnik dostarczy zaadresowaną kopertę ze znaczkiem
pocztowym o odpowiednim nominale; po wcześniejszym uzgodnieniu można także zgłosić się
osobiście po odbiór swojej pracy do siedziby Starostwa,
9.5 nie informowania o wynikach konkursu autorów prac, które nie zostały nagrodzone,
9.6 podejmowania współpracy /dot. strony organizacyjnej oraz finansowej konkursu/ z instytucjami i
osobami prywatnymi, np. z serwisem internetowym, szkołami itp.,
9.7 dokonywania zmian w terminarzu konkursu.
10 Terminarz ogólny konkursu:
-

dostarczenie prac na konkurs; do 28 czerwca 2021 roku.

- ocena i werdykt Jury konkursu; do 31 lipca 2021 roku.
-

uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom: 21 września 2021 roku w Szkole

Podstawowej w Nowej Wsi.
11 Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
12 Jury konkursu wykluczy z poddawania ocenie zdjęcia, co do których zaistnieją zbyt duże przesłanki, że
zostały wykonane z naruszeniem obowiązującego prawa ochrony przyrody.
13 Organizatorzy dopuszczają przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez instytucje
(np. szkoły, firmy, marszałków, starostów, prezydentów etc.) i osoby prywatne.
14 Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

UWAGA ! WAŻNE ! PAMIĘTAJ !
Fotografie konkursowe muszą być wykonane w zgodzie z obowiązującym
prawem, tj. Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
/Dz.U.2020 poz. 55 ze zm. / oraz stosownymi Rozporządzeniami Ministra
Środowiska.
Więcej informacji na stronach www.mos.gov.pl

Kontakt: Michał Kosowicz, tel. 56 451 44 14

