Regulamin otwartego konkursu fotograficznego pod hasłem
„Pocztówka z Mazur”
1. Organizatorem konkursu jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej
w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. 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.
2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do miłośników fotografowania,
amatorów. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą
rodziców/opiekunów.
3. Tematyka konkursu dotyczy przyrody i krajobrazu Regionu Wielkich Jezior
Mazurskich. Zdjęcia mogą przedstawiać: faunę, florę, przyrodę nieożywioną oraz
krajobraz Regionu WJM. Fotografie powinny być wykonane w okresie wakacyjnym
(od 1 czerwca do 30 września 2018 r.) oraz nawiązywać do hasła konkursowego.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.
Zdjęciom należy nadać tytuły, można także dodać dodatkowy opis. Informacje te
należy umieścić na karcie zgłoszenia.
5. Wymagania techniczne zdjęć:
a) dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli
b) fotografie zapisane w formacie JPG lub TIFF
c) prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z wypełnioną i podpisaną kartą
zgłoszenia.
6. Termin składania prac mija 1 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00. W
przypadku prac przesyłanych pocztą - decyduje data stempla pocztowego.
7. 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: „Pocztówka z Mazur”.
8. Prace oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Odrębne głosowanie
odbędzie się na Facebooku – laureat tego głosowania (jego zdjęcie otrzyma
największą liczbę like’ów) będzie miał tytuł zwycięzcy w głosowaniu internautów.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.jeziora.com.pl,
Facebooku, oraz wyniki konkursu zostaną przesłane do działów promocji
współpracujących z Fundacją samorządów, Starostwa Powiatowego w Giżycku i
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w Olsztynie.
9. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową tylko w jednej kategorii.
10. Organizator konkursu uhonoruje laureatów cennymi nagrodami rzeczowymi oraz
dyplomami.

11. O terminie i miejscu oficjalnego podsumowania konkursu połączonego z wręczeniem
nagród, uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
12. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że
wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii
(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).

Konkurs zorganizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego
w Giżycku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie

