Regulamin konkursu fotograficznego „Otwarty krajobraz”
Regulamin

określa

zasady

uczestnictwa

w

konkursie

„Drzewo

w

krajobrazie”,

organizowanym przez Zespół Szkół Leśnych przy ul. Polnej 2, 12 - 220 Ruciane – Nida
(zwany dalej „Organizatorem”).
Konkurs jest realizowany w związku z tegorocznymi obchodami Dnia Krajobrazu, zgodnie
z planem działań Organizatora z zakresu edukacji przyrodniczej.
Cele konkursu
1. Propagowanie wiedzy o środowisku przyrodniczym.
2. Zachęcanie do obserwacji przyrody, dostrzegania piękna ojczystej przyrody.
3. Rozwijanie zainteresowań artystycznych uczestników konkursu.
Warunki uczestnictwa
1. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego
regulaminu.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów ZSL w Rucianem-Nidzie.
3. Jedna osoba może przekazać 1 pracę konkursową (fotografię).
4. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w dowolnej technice fotograficznej,
prezentującej treści spójne z tematem konkursu.
5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie indziej niepublikowanymi, nie
przedstawianymi na innych konkursach; nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze
złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Prace należy doręczyć osobiście do sekretariatu Organizatora wraz z dopiskiem "Konkurs
fotograficzny – „Otwarty krajobraz”.
7. Wraz z pracą należy podać następujące dane autora: imię i nazwisko, klasa, telefon
kontaktowy oraz dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. Prace nie
podpisane, anonimowe, przesłane bez ww. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
8. Termin przekazania prac upływa 28.10.2021 roku, o godz. 10.45. Prace dostarczone po
terminie nie wezmą udziału w konkursie.
9. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Decyzje jury są
ostateczne. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody niespodzianki, a ich prace zostaną
upowszechnione na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.10.2021 roku na stronie www.zsl.org.pl
do godz. 20.00.

11. Nagrody zostaną wręczone na apelu szkolnym.
12. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.
13. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
14. Przesłane prace nie będą zwracane. Udział w konkursie oznacza udzielenie
Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
15. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez
uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie
bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień
uczestników konkursu.
17. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych
lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez
Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.
19. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, mającym wiążącą moc prawną w zakresie
realizacji konkursu.

