Bioróżnorodność nad Liwcem

Regulamin konkursu fotograficznego
w projekcie „Bioróżnorodność nad Liwcem”
§1. Organizator konkursu
Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
§2. Cele konkursu
1. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie bioróżnorodności i roli pszczół.
2. Promowanie talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie
uczestników do dostrzegania piękna najbliższej okolicy.
3. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących piękno przyrody
i krajobrazu na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”.
4. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
§3. Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych obszaru LGD „Bądźmy Razem”.
2. Czas trwania Konkursu: 03.06.2019 – 30.11.2019, w tym: dokonywanie zgłoszeń, przesyłanie prac
konkursowych, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym.
5. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem szkoły uczestnika (zwanej
w dalszej części Regulaminu „Szkołą zgłaszającą”), którą jest szkoła, do której uczęszcza uczeń – autor
pracy konkursowej.
6. Szkoła zgłaszająca może dokonać jednego zgłoszenia obejmującego nie więcej niż 10 indywidualnych
prac konkursowych.
7. Informacja o Konkursie, Regulamin i formularz zgłoszeniowy zamieszczone będą na stronach
internetowych Organizatora i Partnerów, tj. gmin członkowskich LGD „Bądźmy Razem”
8. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w terminie od 03.06.2019 do 13 września 2019 do godz.
23.59 poprzez przesłanie na adres mailowy: lgdbadzmyrazem@gmail.com uzupełnionego
i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Szkoły zgłaszającej formularza
zgłoszeniowego (w pliku PDF).
§4. Prace konkursowe
1. Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów Szkoły zgłaszającej, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji potwierdzającej powyższe okoliczności.
2. Fotografia konkursowa musi być fotografią przyrody pokazującą pojedynczy element bogactwa
naturalnego obszaru Doliny Liwca w granicach Powiatu Węgrowskiego, lub Gminy Bielany.
3. Fotografia konkursowa może być wykonana wyłącznie indywidualnie.
4. Każdy uczestnik do Konkursu może zgłosić jedną fotografię konkursową.
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5. Wymagania odnośnie fotografii konkursowej:
a. akceptowane formaty plików to: TIFF, JPG,
b. długość krótszego boku musi mieć minimum 2250 pikseli,
c. prace muszą posiadać proporcje boków 3 : 4,
d. fotografie nie mogą być powiększane cyfrowo,
e. tryb koloru pliku: RGB 8 bitów na kanał, profil RGB
f. fotografię konkursową należy zapisać na nośniku elektronicznym w pliku o nazwie zawierającej
tytuł i nazwisko autora, i dołączyć do niego formularz zawierający dane:
- imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
- tytuł pracy (obowiązkowy) i nazwę fotografowanego obiektu,
- lokalizację (gdzie fotografia została wykonana),
- nazwę szkoły i adres e-mail szkoły,
- imię nazwisko nauczyciela koordynującego Konkurs oraz adres e-mail i numer telefonu
kontaktowego nauczyciela koordynującego
oraz
formularz zawierający oświadczenia w przedmiocie praw autorskich oraz danych osobowych
uzupełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego autora pracy lub w
przypadku osoby pełnoletniej – autora pracy. Formularz taki będzie do pobrania na stronach
internetowych Organizatora i Partnerów. Brak uzupełnionego oraz podpisanego formularza
uniemożliwiać będzie udział autora pracy w Konkursie.
6. Prace konkursowe w oryginale, opisane zgodnie z punktem 5 niniejszego paragrafu Szkoła zgłaszająca
dostarczy w terminie do dnia 30 września 2019 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Bioróżnorodność nad Liwcem” bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do siedziby
Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23,
III piętro, 07-100 Węgrów. Decydująca będzie data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.
§ 5. Ocena fotografii konkursowych
1. Oceny prac konkursowych dokona Kapituła powołana przez Organizatora Konkursu składająca się z od
3 do 6 osób.
2. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:
- zgodność z tematem i regulaminem Konkursu,
- inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
- kompozycja i walory artystyczne,
- poziom merytoryczny pracy.
3. Kapituła dokona wyboru zwycięskich prac konkursowych w terminie do dnia 11.10.2019 r.
4. Decyzje Kapituły są ostateczne i niepodważalne.

§ 6. Nagrody
1.

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:
I – o wartości 300 zł,
II – o wartości 250 zł,
III – o wartości 200 zł.
2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.

Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
2

Bioróżnorodność nad Liwcem
3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów zostanie dokonane na uroczystym
podsumowaniu projektu „Bioróżnorodność nad Liwcem” w listopadzie 2019 r. Szkoły zostaną
poinformowane przez Organizatorów o miejscu i godzinie rozpoczęcia uroczystości pocztą mailową
na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
4. Prace nadesłane na Konkurs będą publikowane w materiałach Organizatorów lub innych podmiotów
związanych z Organizatorami oraz na stronach internetowych Organizatorów.
5. Wyróżnione prace zostaną opublikowanie w broszurze promującej bioróżnorodność wśród
mieszkańców obszaru LGD „Bądźmy Razem”.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2. Poprzez zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu, z chwilą jej doręczenia do siedziby Fundacji
zgodnie z § 5 pkt 8 – autor pracy reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego nieodpłatnie
przenosi na rzecz Organizatora Konkursu prawa autorskie do pracy bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych w zakresie wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w
celu popularyzacji bioróżnorodności oraz działalności Organizatorów, w tym w zakresie koniecznym
do przeprowadzenia Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagród, do rozpowszechniania w
każdej formie, w tym w sieci Internet, a także w celach promocji samego Konkursu, jak również w
zakresie wskazanym w § 7 pkt. 4 i 5, oraz wyraża zgodę na pierwsze publiczne wykorzystanie pracy.
Stosowne oświadczenie w tym zakresie zawiera formularz, o którym mowa w § 5 pkt 7.
3. Uczestnicy Konkursu, osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunków - w celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu, oraz określonych niniejszym Regulaminem, w tym w § 7
pkt. 4 i 5 oraz § 8 pkt. 4.
4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych
egzemplarzy prac.
5. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie, z usług
których korzystać będą uczestnicy, oraz Jednostki zgłaszające.
6. Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z
organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych
przez uczestników Konkursu lub/oraz Szkoły zgłaszające.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa.
8. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Małgorzata Szeja, tel. 517 626 498.
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ZGŁOSZENIE SZKOŁY
do konkursu fotograficznego „Bioróżnorodność nad Liwcem” – zwanego dalej Konkursem organizowanego przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”
(Ostateczna data zgłaszania szkół: 13 września 2019 r.)

Szkoła zgłaszająca (zwana dalej: Szkołą): Szkoła .....................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………….………………………………………………..…………………. Adres
................................................................. Numer telefonu .............................

Adres
e-mail

Dane opiekuna Konkursu ze strony Szkoły
Imię i nazwisko ...........................................................................
Adres e-mail .................................................................
Numer telefonu .............................
Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zapoznałam/em się
z REGULAMINEM Konkursu i go akceptuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych
osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.2016.922 t.j. z późn.
zm.) oraz do wykorzystania mojego wizerunku - do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu a także
informacyjnych i marketingowych przez Organizatora.
……………………………………………………………….
Data i podpis Dyrektora Szkoły
Oświadczam, że podane wyżej dane osobowe są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zapoznałam/em się
z REGULAMINEM Konkursu i go akceptuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych
osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.2016.922 t.j. z późn.
zm.) oraz do wykorzystania mojego wizerunku - do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym
wydaniem nagród , ogłoszeniem wyników a także informacyjnych i marketingowych przez Organizatora.
……………………………………………………………….
Data i podpis Opiekuna Konkursu
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Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego
„Bioróżnorodność nad Liwcem”
Ja

…………………………….……….………………………………….……………………..
legitymujący
się
……………………………..
o
numerze
…………………………………………..
urodzona/y
w
dniu
…………………………………………
w
……………………………….
PESEL ……………………………, e-mail …………………………………..………., tel. ……………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………….…………………………………….
1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej fotografii. Nadesłana przeze mnie praca nie była
publikowana, a także nie brała udziału w żadnym innym konkursie oraz nie była i nie jest
obciążona prawami autorskimi lub innymi prawami osób trzecich.
2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu konkursu fotograficznego
„Bioróżnorodność nad Liwcem” organizowanego przez Stowarzyszenie - Lokalną Grupę Działania
„Bądźmy Razem” i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
3. Udzielam Organizatorowi konkursu fotograficznego „Bioróżnorodność nad Liwcem”
nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem udzielania sublicencji do wykorzystywania
nadesłanej przeze mnie pracy w każdym miejscu, na następujących polach eksploatacji:
 utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, w tym wytwarzanie każdą dostępną techniką
egzemplarzy utworu,  wprowadzanie do pamięci komputera,
 publiczne prezentowanie, w tym wystawianie, wyświetlanie, nadanie za pomocą wizji
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną.
………………………………… …………………………………
(miejsce, data) (czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu
fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
………………………………… …………………………………
(miejsce, data) (czytelny podpis)
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Załącznik nr 2

Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody
na udział w konkursie „Bioróżnorodność nad Liwcem”
……………………………………………
(miejsce, data)
Ja ………….…………………………….………………………………………………..
legitymujący się dowodem osobistym o numerze …………………………………..
będąca/y prawnym opiekunem
…………………………………………..............................................................................
urodzonej/ego w dniu …………………………… w……………………………….……
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział podopiecznego w konkursie fotograficznym
„Bioróżnorodność nad Liwcem” organizowanym przez Stowarzyszenie - Lokalną Grupę
Działania „Bądźmy Razem” i akceptuję jego wszystkie postanowienia.

….…………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Stowarzyszenie – Lokalna
Grupa Działania „Bądźmy Razem”, ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów e-mail: iod.lgdbr@gmail.com, tel. kom.
505426263
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy, tzw. RODO.
3. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach działalności Stowarzyszenia, w tym na potrzeby organizacji
konkursu „Bioróżnorodność nad Liwcem”, jego rozstrzygnięcia, przekazania nagród i wypełnienia obowiązku
informacyjnego.
4. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
(imprezy kulturalne, festyny, pikniki, szkolenia, doradztwo itp.) jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
publikację wizerunku w materiale informacyjnym dotyczącym relacji z wydarzenia w gazecie „Węgrowskie
Bądźmy Razem” oraz w Internecie:




lgdbadzmyrazem.pl
facebook.com/LokalnaGrupaDzialaniaBadzmyRazem/
facebook.com/wbr24/

5. Podanie danych jest wymagane w celu uzyskania informacji od Stowarzyszenia.
6. Każdemu przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania
ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
7. Jednocześnie informujemy, że każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (organ nadzorczy).
8. Dane będą przetwarzane tak długo, jak nie ustanie cel ich przetwarzania lub wymagają tego przepisy prawa
(w tym podatkowe i rachunkowe) w celach dowodowych.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach
automatycznego profilowania.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej
zgodzie do chwili jej cofnięcia.
Zapoznałem/am się z powyższą informacją. ………………….…………………………………………………………………
(data i miejscowość) (czytelny podpis)
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