Projekt realizowany w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

REGULAMIN
Ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pn. „Natura 2000 i człowiek”
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz osób dorosłych
1. Organizator: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, ul. 1 Maja 7B,
09-402 Płock.
2. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne przedstawiające najbardziej reprezentatywny
gatunek lub siedlisko obszarów Natura 2000 w mojej miejscowości.
3. Cele konkursu:
 popularyzacja Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce,
 promocja cennych przyrodniczo obszarów Natura 2000 w Polsce,
 przedstawienie sytuacji współistnienia człowieka i przyrody na obszarach Natura 2000,
 zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z przyjaznych środowisku form turystyki na
obszarach Natura 2000,
 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
 popularyzacja fotografowania, jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej.
4. Uczestnicy (dwie kategorie wiekowe):
I grupa wiekowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
z terenu całej Polski.
II grupa wiekowa: dorośli (amatorzy fotografii przyrodniczej) z terenu całej Polski.
5. Terminy:
 Termin ogłoszenia: 1 kwietnia 2014 r
 Termin nadsyłania prac: do 15 października 2014 roku.
 Ogłoszenie wyników konkursu - do 30 listopada 2014 roku.
6. Warunki uczestnictwa;
 Uczniowie szkół biorą udział w Konkursie indywidualnie, pod kierunkiem nauczycieli
opiekujących się uczestnikami Konkursu.
 Każdy uczestnik Konkursu może przygotować tylko jedną pracę (odbitki kolorowe lub
czarno-białe, format min. 10x15) konkursową. Praca konkursowa może mieć tylko
jednego autora.
 zgłaszane do konkursu prace należy opisać (na karcie zgłoszeniowej), podając: tytuł
konkursu, tytuł zdjęcia, miejsce jego wykonania, imię, nazwisko i adres autora, telefon
lub e-mail, nazwę szkoły i numer klasy uczestnika (dot. uczestników reprezentujących
szkoły). Koperta powinna zawierać także krótką informację autora o sobie, wykaz
nadesłanych prac z opisem takim samym, jak na każdym ze zdjęć oraz następującą,
podpisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu Fotograficznego - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883
z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę
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na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.
zmianami).",
 Rozpatrywane będą prace przedstawiające fotografie nigdzie dotychczas nie
publikowane.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i
wyróżnionych fotografii w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach i
wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podając dane autora.
Nie przewidujemy autoryzacji prac przed ich publikacją.
7. Zgłoszenie prac fotograficznych do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały
zrobione osobiście.
8. Oceny prac dokona Jury Konkursu składające się z przedstawicieli: Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie - Biuro Terenowe
w Płocku, Starostwa Powiatowego w Płocku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego– Delegatura w Płocku, Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej
w Płocku, profesjonalnego fotografa ze Studia – KRAS.
9. Jury wybierze 3 najlepsze prace w każdej z dwóch kategorii, przyznając I, II, III
miejsce – łącznie 6 nagród. Nagrodami w konkursie będzie sprzęt optyczny - lornetki.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
11. Jury oceniać będzie:
‐ oryginalność prac,
‐ technikę wykonania prac,
‐ zgodność z regulaminem Konkursu.
12. Wszystkie prace biorące udział w konkursie oceniane będą według tych samych
kryteriów z uwzględnieniem grupy wiekowej.
13. Decyzje Jury są ostateczne.
14. Fotografie składane do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, eksponowane będą na
wystawach, mogą być wykorzystane w wydawnictwach RCEE.
15. Wybrane fotografie będą zamieszczane na stronie internetowej www.rceeplock.pl
16. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
17. Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu pn. "Natura 2000 –
naszą szansą" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz RCEE w Płocku.
18. Regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej www.rceeplock.pl,
www.rceeplock/natura2000 .
19. Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (24) 268-37-74 lub
wysyłając pytania na adres e-mail rceeplock@eko.org.pl.

Projekt realizowany w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PN. „NATURA 2000 i CZŁOWIEK”

Tytuł konkursu ………………………………………………………….………
Tytuł zdjęcia ……………………………………………………………….……
Miejsce wykonania zdjęcia………………………………………………………
Imię i nazwisko autora ………………………………………………………….
Adres autora ……………………………………………………………………
Telefon i e-mail …………………………………………………………………
Nazwa szkoły i numer klasy uczestnika *……………………………………………
…………………………………………………………………………………………
*- niepotrzebne skreślić

Klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu Fotograficznego - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w
Płocku w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).",

Podpis autora pracy:

……………………………….……..

Podpis rodzica/opiekuna (dotyczy osób nieletnich) ……………………………………

