REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
W RAMACH OBCHODÓW „EUROPEJSKIGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO
TRANSPORTU
ORAZ EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU”
Organizatorzy:
- Urząd Miasta Bartoszyce Wydział Spraw Społecznych
- Zakład Gospodarki Odpadami w Bartoszycach
Temat konkursu:
1. Konkurs podzielony jest na 2 części:
a) „Zachwycająca przyroda Warmii”
b)„Człowiek człowiekowi śmieci - dzikie wysypiska"
Zasady uczestnictwa:
2. Celem konkursu jest:
a) upowszechnianie wiedzy na temat ekologii i promowanie postaw proekologicznych,
b) promowanie walorów środowiska naturalnego Bartoszyc i okolic.
c) uświadamianie skali zagrożeń dla środowiska,
d) aktywne włączenie się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
3. Czas trwania konkursu: od 3.09.2010 r. do 20.09.2010 r.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fotografujących, nie zależnie od wieku.
5.Każdy uczestnik konkursu może niezależnie wziąć udział w dwóch częściach konkursu, jak
i w jednej dowolnie wybranej.
6.Uczestnicy maja prawo zgłosić do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie
w dowolnej technice.
7. Dopuszczalny format zdjęć: odbitki na papierze fotograficznym w formacie 18x24 cm
Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest to wysłania prac na adres mailowy: ngo@bartoszyce.pl
w formie elektronicznej, dopuszczalny zapis to JPEG, TIFF i RAW.
8. Jedna osoba może zgłosić w sumie do 6 fotografii.
9. Prace muszą być czytelnie opisane (imię i nazwisko autora, adres korespondencyjny,
telefon kontaktowy).
10.Oceny nadesłanych prac dokona jury wyłonione przez organizatora
11.Nadesłane prace będą eksponowane na zorganizowanej wystawie.
12.Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace
zostaną zwrócone po zakończeniu wystawy.
13.Przy ocenie pracy Komisja będzie brała pod uwagę oryginalność interpretacji tematu, a także
jej zgodność z tematyką konkursu. Bardzo ważnym elementem oceny będzie jakość
techniczna i estetyka zdjęcia.
14.Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
15.O sposobie oraz terminie przekazania nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
16.Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie
koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
17.Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście.
18. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 20 września 2010 r. do godziny 15:00
na adres:
Urząd Miasta Bartoszyce
Wydział Spraw Społecznych
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce
Na przesyłkach prosimy dopisać: KONKURS FOTOGRAFICZNY „ETZT 2010”
19. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
Kontakt: Wydział Spraw Społecznych Marta Szuter tel. 089 762 98 55 pokój nr 11

