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Regulamin
konkurs tifotograflcznego na oktadkq t,Raporttt o stunie srodowiska w wojewodztwie

luhnskim w latach 2011-2012"

\ Organizatorem Konkursu jest: Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

\ Zielonej Gorze.

2. Udzial w konkursie jest bezplatny.

3. Konkurs jest przeznaczony dla mies/karicow wojewodztwa lubuskiego.

4. Jcdna osoba moze zglosic do konkursu maksymalnie 5 zdjec.

5. Temat zdjecia ma nawiazywac do tematyki srodowiska wojewodztwa lubuskiego

i obrazowac przyrodnicze atuty naszego regionu.

6. Adres do przekazywania prac konkursowych: Wojewodzki Inspektorat Ochrony

Srodowiska w Zielonej Gorze ul. Siemiradzkiego 19 65-191 Zielona Gora.

7. Tcrmin skladania prac: w nieprzekraczalnym terminie: do 27.09.2013 r.

8. Wszelkich inrbrmacji na temat konkursu mo/na uzyskac pod nr tel. 6845 48 550,

68 45 48 452 lub e-mail wios@zgora.pios.gov.pl.

9. Format zdjec: odbitki na papierze fotograficznym w formacie 20x30 cm oraz w formic

clektronicznej na plycie CD, dopuszczalny zapis to: JPEG, TIFF i RAW.

10. Prace nadeslane na konkurs musztj bye pracami wlasnymi. nigdzie wczesniej

niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach fotograficznych.

ll.Wszystkie prace nadeslane na konkurs inuszcj bye podpisane - na odwrocie zdjecia

oraz na plycie CD nalezy umiescic: imi^ i nazwisko autora oraz miejscowosc. Pracc

nicpodpisane nie zostana dopuszczone do udzialu w konkursie.

12. Do zdjec nalezy dolaczyc wypehiiony formularz zgloszeniowy. Nie przeslanie lub

przeslanie niekompletnego formular/a dyskwalifikuje prace.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wylaczenia z udzialu w konkursic prac o niskiej

jakosci technicznej, niespelniajacych kryleriow tematycznych lub niespemiajacych

innych wymogow ujetych w regulaminie .
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14.0 wykmieniu zwyciezcy konkursu zadecyduje Komisja konkursowa powolana przez

Lubuskiego Wojewodzkiego Inspcktora Ochrony Srodowiska.

15. Przy occnic pracy komisja bedzie brala pod uwagc: oryginalnosc interpretacji tematu,

jakosc techniczna i estetyke zdjecia.

16. Decyzje Komisji sa ostateczne.

17. Wyniki konkursu zostana opublikowane na stronie internetowej Wojewodzkiego

Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze wwvv.zgora.pios.gov.pl. Osoby

nagrodzone zostana_ powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie pod numerem

podanym w ibrmularzu zgloszeniowym.

IS.Organizator nie zwraca materialow przeslanych na konkurs.

19. Nagroda glownq w konkursie jest umieszczenie zwycieskiej pracy na okladce

..Raportu o stanie Srodowiska w wojewodztwie lubuskim w latach 2011-2012",

wydanego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

Aulor zwycieskiego zdjecia otrzyma dodatkowo atrakcyjnq nagrode rzeczowa.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyroznien.

21. Praca nagrodzona oraz prace wyroznione przez Komisje zostana zamieszczone

w raporcie ..Stan srodowiska w wojewodztwie lubuskim w latach 2011-2012".

22. Nagrodzone i wyroznione pracc beda wykorzystywane do materialow promocyjnych

i materialow edukacji ekologicznej Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska

w Zielonej Gorze.

23. Osoby zglaszajijce swoje prace do Konkursu tyin samym wyrazaj^ zgode na

przetwarzanic danych osobowych wylacznie na potrzeby konkursu w zakresie

koniecznym do prawidlowego przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101. poz. 926, z pozn.

zm.),

24. Zgloszenie pracy do konkursu jest rownoznaczne z przyjeciem warunkow niniejszego

Regulaminu i oswiadczeniem. ze zgloszone prace zostaly wykonane osobiscie.
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25. Zgloszenie pracy do konkursu oznacza jednoczesnie, ze zglaszajacy pracy oswiadcza.

iz praca nie narusza praw osob trzecich, w szczegolnosci nie narusza ich majatkowych

i osobistych praw autorskich. W przypadku wystapienia przez osobe trzecia

z roszczeniami wynikajacymi z tytulu naruszenia praw okreslonych powyzej,

zglaszajacy prace jako wylacznie odpowiedzialny za naruszenie. zrekompensuje

Skarbowi Pahstwa - Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Zielonej

Gorze koszty poniesione w zwiazku ze skierowanicm przcciwko niemu roszczen

odszkodowawczych. zwalniajqc Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

w Zielonej Gorze od wszelkich zobowiazaii jakie powstantj z tego tytulu.

26. Uczestnik konkursu przenosi na Skarb Panstwa - Wojewodzki Inspektor Ochrony

Srodowiska w Zielonej Gorze nieodplatnic - w zakresie nieograniczonym tcrytorialnie

oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majatkowe do wyroznionych przez

Komisje konkursowa prac, w postaci fotografii na nastepujacych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzania ich egzemplarzy

technika. drukarska. reprograficzn^, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowcj.

- publiczne udostepnianie folografii, w taki sposob. aby ka/dy mogl mice do nich

dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

27.Nagrodzone i wyroznione prace przechodzq na wlasnosc Skarbu Panstwa -

Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

28. Uczestnik konkursu oswiadcza. ze nagroda rzeczowa wymieniona w pkt. 19 stanowi

rownowartosc wynagrodzenia za przeniesienie na Organizatora konkursu autorskich

praw majatkowych do utworu i nie bedzie z tego tytulu zglaszac w przyszlosci

jakichkolwiek roszczen.

29.0 wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja konkursowa.
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