
  

REGULAMIN   KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO „PTAKI ZIMĄ” 

 

I. Postanowienia ogólne 
 

1.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Milejowie  i Lubelskie 
Towarzystwo  Ornitologiczne. 

 

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto posiada aparat fotograficzny i lubi  

obserwować ptaki. 

3.  Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające ciekawe, zimowe ujęcia ptaków 

przylatujących  do karmników. 

 

II. Zasady konkursu 
 

1. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.  

2.  Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 
 

  posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych fotografii, 

 nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

 nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz 

innych dóbr prawnie chronionych.   

3. Terminarz konkursu: 
  

Termin składania prac upływa 28.02.2018r.  Należy je  złożyć w sekretariacie szkoły, 

z dopiskiem na kopercie KONKURS  „Ptaki zimą”. Rozstrzygnięcie konkursu:  

12.03.2018r. 
 

4. Każdy uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie 3 prace – zdjęcia. 

 zgłaszane zdjęcia – kolorowe lub czarnobiałe powinny mieć format A4, 

 do każdego zdjęcia  prosimy dołączyć również wersję elektroniczną 

(na płycie CD). 
 

5. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić: 

 imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły, 

 tytuł zdjęcia. 
 

6. Zgłoszone fotografie będą eksponowane na wystawie -  tablicy w Szkole Podstawowej  

i  na  stronie internetowej.  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zgłoszonych do 

konkursu prac z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz nazwy Szkoły. 

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 
 

1. Prace zostaną ocenione przez jury. Uczestnik konkursu nie może być członkiem jury. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 



3. W ramach konkursu zostanie przyznana nagroda główna oraz trzy wyróżnienia. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

4. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac. 

 
IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Wzięcie udziału w konkursie /przesłanie fotografii/ jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie danych osobowych. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


