REGULAMIN
Lubuskie EKOlogiczne - konkurs fotograficzny
I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa
Lubuskiego, ul. Franciszka Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

II. KONKURS FOTOGRAFICZNY
1. Konkurs fotograficzny jest elementem programu edukacji ekologicznej o charakterze artystycznym i
kulturalnym, realizowanego w województwie lubuskim przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Lubuskiego.
2. Cele konkursu fotograficznego:
1) Promocja postaw ekologicznych, zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i
rozumienie konieczności ich przestrzegania, kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony
środowiska,
2) Zainteresowanie szerokiej rzeszy odbiorców poznaniem lubuskiej przyrody i środowiska, uwrażliwianie
na ich piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako
dziedziny sztuki przy zachowaniu niezbędnych zasad ochrony przyrody i środowiska.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe na terenie województwa
lubuskiego.
2. Konkurs realizowany jest w jednej kategorii, a dotyczy tylko osób pełnoletnich.
3. Do konkursu może być zgłoszone zdjęcie o tematyce związanej z ochroną środowiska, przyrody,
ekologią.
4. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi być własnego autorstwa.
5. Podstawą zgłoszenia udziału w konkursie jest przesłanie za pomocą serwisu https://wetransfer.com/
na adres krzesinski@zpkwl.gorzow.pl od dnia 3 maja do 25 sierpnia 2021r. (decyduje termin wpływu
do Organizatora) skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz ze zdjęciem. Obowiązkowe jest również
wypełnienie oraz przesłanie skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie
danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji konkursu fotograficznego według obowiązujących
przepisów RODO.

6. Na podstawie nadesłanych zdjęć podczas kwalifikacji wstępnych Jury wyłoni maksymalnie 10 prac,
które zakwalifikują się do finału. Podczas gali finałowej Jury wyłoni zwycięzcę konkursu. Nagrody
otrzymają wszystkie osoby z miejsc I-X.
7. Gala finałowa pn. „Lubuskie EKOlogiczne” odbędzie się 8 września 2021r. o godz. 10.00 w Sali
Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.
8. Najlepsze prace będą wydrukowane i stworzą galerię.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest bezpłatne.
IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Autor może przedstawić tylko 1 zdjęcie w postaci elektronicznej.
2. Prace w wersji elektronicznej muszą być plikami przesłanymi w dużej rozdzielczości w formacie JPG
lub TIFF, preferowana przestrzeń kolorów Adobe RGB w minimalnym rozmiarze 3500x2334 pikseli, o
zachowanych proporcjach boków wynikających z podanego rozmiaru.
3. Organizator nie dopuszcza kadrowania zdjęć do innych proporcji boków z uwagi na ustalony z góry
rozmiar powiększeń, jakie zostaną wykonane z nagrodzonych prac na wystawę pokonkursową.
3. Przesłany plik musi być podpisany w następującej kolejności: nazwisko_imię_tytuł zdjęcia.
4. Wypełniony formularz zgłoszenia udziału w konkursie załączamy w tej samej wiadomości w postaci
skanu.
5. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej i trwa do 31.07.2021 r. (data
wpłynięcia na adres mailowy). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminu.
7. Przesłane na konkurs prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
V. JURY KONKURSU
1. W skład Jury wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.
2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz
sporządzenie protokołu z obrad końcowych.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany członków Jury oceniających podczas
kwalifikacji wstępnych oraz gali finałowej pn. „Lubuskie EKOlogiczne”
4. O przyznaniu nagród decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

VI. KRYTERIA OCENY
1. Oryginalność pomysłu.
2. Zgodność z tematem.
3. Ogólne wrażenie artystyczne.

VII. NAGRODY W KONKURSIE
1. Nagrody w konkursie (dla każdej kategorii):
I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości ok. 1000 zł. brutto
II miejsce – nagrody rzeczowe o wartości ok. 800 zł. brutto
III miejsce – nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł. brutto
IV miejsce - nagrody rzeczowe o wartości ok. 400 zł. brutto
V miejsce - nagrody rzeczowe o wartości ok. 400 zł. brutto
VI-X miejsce - nagrody rzeczowe o wartości ok. 200 zł. brutto
2. Organizator dopuszcza nagrody pozaregulaminowe.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego lub dotarły z opóźnieniem
na skutek przyczyn niezależnych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości zdjęć zakwalifikowanych do finału.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty gali finałowej pn. „Lubuskie EKOlogiczne”.
7. Osoby biorące udział w konkursie dojeżdżają na galę finałową pn. „Lubuskie EKOlogiczne” na własny
koszt.
8. Organizator nie zapewnia oraz nie zwraca kosztów ewentualnych noclegów i wyżywienia. Organizator
zapewnia catering podczas Gali Finałowej.
9. Organizator powiadomi telefonicznie lub e-mailem osoby o fakcie zakwalifikowania się przez nie do
finału.
10. W związku z epidemią Covid-19, Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu gali finałowej. W takiej
sytuacji wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.zpkwl.gorzow.pl oraz www.lubuskie.pl
(radio, telewizja) do 30 września 2021r. Nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną dostarczone przez
Organizatora.

11. Osoby, których zdjęcia zakwalifikują się do finału pn. „Lubuskie EKOlogiczne” wyrażają zgodę na ich
publikację.
12. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie
dostarczonego materiału do celów marketingowych, w szczególności do upubliczniania na stronie
internetowej, profilach społecznościowych, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego i instytucje współpracujące z organizatorem.
13. Osoby zgłaszając się do konkursu automatycznie akceptują wszystkie warunki regulaminu konkursu.

