Regulamin
III Konkurs Fotograficzny dla szkół pod hasłem
„W powietrzu, w wodzie i na lądzie – ptaki Regionu WJM”
1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku
działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wraz z Zakładem
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Adres biura Fundacji: ul.
Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. (87) 428 04 90, fax 428 04 91,
fundacja@jeziora.com.pl, www.jeziora.com.pl z okazji III Mazurskiej Konferencji
Ornitologicznej.
2. Celem konferencji organizowanej przez ZUOK Spytkowo oraz konkursu jest
wspieranie różnorodności oraz promowanie życia w zgodzie z przyrodą i ochroną
środowiska. Organizacja konferencji jest okazją do spotkania i integracji osób
związanych z tematyką ornitologiczną, zarówno profesjonalistów i zawodowców
czynnie działających na rzecz ochrony ptaków, jak też wszystkich pozostałych
mieszkańców regionu przejawiających zainteresowania przyrodnicze i chętnych do
pogłębienia wiedzy z tego zakresu.
3. Konkurs jest skierowany do fotografów amatorów uczniów szkół wszystkich szczebli
w regionu 12 gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym –
Gospodarka Odpadami tj.: Miasto Giżycko, Gmina Giżycko, Miasto i Gmina Ryn,
Gmina Miłki, Gmina Kruklanki, Gmina Wydminy, Miasto i Gmina Węgorzewo,
Gmina Pozezdrze, Gmina Budry, Gmina Srokowo, Gmina Banie Mazurskie, Miasto
i Gmina Orzysz. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą
rodziców/opiekunów.
4. Tematyka konkursu dotyczy ptaków żyjących w Regionie Wielkich Jezior
Mazurskich. Zdjęcia mogą przedstawiać: ptaki z różnych środowisk, lecz być
wykonane w Regionie WJM. Fotografie powinny być wykonane w okresie od maja
2017 do 5 kwietnia 2018 r.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia w formie cyfrowej lub/i
jeden film. Przedstawianym do oceny materiałom należy nadać tytuły, można także
dodać dodatkowy opis. Informacje te należy umieścić na karcie zgłoszenia. Prace
powinny być samodzielne, wykonane przez uczniów.
6. Wymagania techniczne zdjęć:
a) pliki o minimalnej wielkości 8 Mpi
b) fotografie zapisane w formacie JPG lub TIFF
c) prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z wypełnioną i podpisaną kartą
zgłoszenia
d) zdjęciom należy nadać tytuł
7. Wymagania techniczne dot. filmiku:
a) czas trwania filmiku nie może przekraczać 5 min.

b) pracy należy nadać tytuł.
c) filmik należy przygotować w formie cyfrowej, zapisanej na płycie CD/DVD –
w ogólnodostępnym formacie, który umożliwia projekcję z komputera (avi, mov,
mpeg, mpg, mp4, wmv).
8. Termin składania prac mija 6 kwietnia 2018 r. – jest to termin jedyny
i nieprzekraczalny. Prace, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę
w trakcie oceny. Organizator nie przewiduje możliwości decydowania wg daty
stempla pocztowego.
9. Prace należy składać w biurze Fundacji osobiście lub przesyłać pocztą na adres:
Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko,
z dopiskiem na kopercie: III Konkurs Fotograficzny „W powietrzu, w wodzie i na
lądzie – ptaki Regionu WJM”.
10. Prace oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu
zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.jeziora.com.pl.
11. Organizatorzy konkursu uhonorują laureatów nagrodami rzeczowymi oraz
dyplomami. Wśród nagród przewidziano m.in: nagrody książkowe oraz gadżety
firmowe.
12. Oficjalne podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia 2018
r. (sobota) po godz. 1200 w siedzibie ZUOK Spytkowo Sp. z o.o. podczas III
Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej.
13. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii/filmu. Ponadto oświadcza,
że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii/filmów
(w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą
techniką, w tym m. in. drukarską, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek
nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie
fotografii poprzez publiczne udostępnianie w szczególności w internecie). Uczestnik
konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz
miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Fundacji oraz ZUOK Spytkowo
(np.: do druku zdjęć w folderze – wydanym przez ZUOK Spytkowo).
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 póz. zm., tekst jednolity Dz.
U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z póz. zm.).

Konkurs zorganizowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o. w Spytkowie

