
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Pszczoły, pasieki, pszczelarze w Gminie Rudna”

I. Organizator
Koło Pszczelarzy Rudna, Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej
Naroczyce 6, 59-305 Rudna,
Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni ,
Ul. Rynek 6, 59-305 Rudna

II. Uczestnicy
Młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Rudna.

III. Kategorie wiekowe
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Gimnazjum.
2. Szkoła podstawowa.

IV. Cel konkursu
1. Budzenie zainteresowań związanych z ekologią i pszczelarstwem.
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

V. Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Nad pracami czuwa nauczyciel lub opiekun koordynujący pracę konkursową.
4. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nr telefonu, adres e-mail, 
numer klasy oraz szkoły, a także imieniem i nazwiskiem opiekuna, który sprawuje pieczę nad uczestnikiem.
5. Przesłane prace nie będą zwracane.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy, 
Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni oraz na profilu Facebook Koła Pszczelarzy w Rudnej.

VI. Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.
3. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm.
4. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć. Nagrodzona może zostać tylko jedna praca danego uczestnika.
5. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia,
że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
6. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

VII. Terminy
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać (nie ma możliwości 
dostarczania prac drogą elektroniczną) do dnia 15 czerwca  2017r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Koło Pszczelarzy Rudna Naroczyce 6, 59-305 Rudna z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Pszczoły, pasieki, pszczelarze 
w Gminie Rudna ”. 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz  za ewentualne nieterminowe 
dostarczenie prac przez pocztę. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 9 września 2017r.

VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody.
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i 
oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione  – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje jury są ostateczne.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową lub telefonicznie.



7.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie
i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez pocztę e-mail do 30 lipca  2017r.

IX. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 poz 922 ze 
zmianami).
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu 
przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich 
brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
3. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane w 
materiałach Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy oraz Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni.
4. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego 
obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
5. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
6. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego 
zdjęć.
7. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik 
udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania  przyczyn oraz niewyłonienia 
zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać:
Koło Pszczelarzy Rudna

Naroczyce 6, 59-305 Rudna
Tel. 696 475 836
Kontakt: Zbigniew Smoła – Prezes Zarządu Koła pszczelarzy w Rudnej
e-mail: kolopszczelarzyrudna@wp.pl
strona:  www.zpzl.pl

http://www.zpzl.pl/



