Regulamin konkursu fotograficznego
„Leśne zwierzęta w obiektywie młodych leśników”
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Organizatorem konkursu jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej
Akademii Nauk (IRZiBZ PAN), a osobą kontaktową jest pani dr inż. Anna Kononiuk.
Konkurs jest skierowany do miłośników fotografowania – uczniów Zespołu Szkół
Leśnych w Rucianem- Nidzie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za
zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, które będzie nawiązywać do hasła
konkursowego.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.
Uczestnik zgłaszając się do konkursu musi złożyć wymagane dokumenty: formularz
zgłoszeniowy zawierający niezbędne klauzule i zgody, oraz w przypadku osób
niepełnoletnich zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.
Prace wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do koordynatora konkursu
z ramienia ZSL Pani dr Anny Zadrogi.
Termin składania prac mija 1 kwietnia 2021 r.
Prace oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu
zostaną przekazane Dyrektorowi Szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 kwietnia 2021 r.
Organizator konkursu uhonoruje laureata nagrodami rzeczowymi oraz dyplomem.
Nagrody zostaną wręczone przez przedstawicieli organizatora konkursu w terminie oraz
formie ustalonej indywidualnie.
Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej IRZiBZ PAN i
wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.
29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z pózn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
Administratorem danych osobowych jest IRZiBZ PAN. Dane osobowe nie są
przekazywane.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w formularzach zgłoszeniowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) dla potrzeb organizacji konkursu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz ich
poprawiania.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy IRZiBZ PAN oraz członkowie ich
najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

