
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

o tematyce przyrodniczej „Gmina Brańsk w obiektywie” 

w ramach projektu pn.: „EKO GIMNAZJA z Gminy Brańsk”  

 

I.  Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Gmina Brańsk w obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Brańsk, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pod 
nazwą „EKO GIMNAZJA z Gminy Brańsk” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 

II.  Cel i tematyka konkursu 

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska.  Ponadto celem konkursu 
jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników. Zdjęcie musi być wykonane na 
terenie Gminy Brańsk. 

III.  Uczestnicy konkursu 

Konkurs "Gmina Brańsk w obiektywie" skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjów z terenu Gminy Brańsk objętych projektem „EKO GIMNAZJA z Gminy Brańsk”. 

IV.  Zgłaszanie prac 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Fotografie powinny posiadać 1 autora. 

3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. 

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie. 

5. Uczestnik konkursu może przedłożyć 2 fotografie w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku danych, np. CD. 

6. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa, szkoła”. 

7. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio u nauczycieli biologii w poszczególnych placówkach. 

8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz 
przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Gminy Brańsk. 

Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wykorzystania ich przy innych publikacjach. 

V.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  

3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.  

4. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 10 prac z każdej szkoły.  

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

VI. Terminarz 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu. 

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 09.09.2016 r. 

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac na etapie gminnym nastąpi w październiku 2016 r. 

5. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w październiku br. na spotkaniu podsumowującym projekt. 

VII.    Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody: 

 za zajęcie I miejsca –  dyplom oraz netbook 

 za zajęcie II miejsca – dyplom oraz tablet 10” 

 za zajęcie III miejsca – dyplom oraz tablet 7” 

VIII.  Postanowienia końcowe 

1. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia. 

Pt. „GMINA BRAŃSK W OBIEKTYWIE” 

ORGANIZATORZY: 


