Regulamin
Konkursu fotograficznego pt. „Oko na Rybę”
I. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz dorosłych z obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej pt. „Oko na Rybę”
jest Gmina Słupsk z siedzibą w Słupsku przy ulicy Sportowej 34.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, szkół średnich i osób dorosłych z
obszaru SGR.
1.2. Celem konkursu jest:
• promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych, specyfiki wykorzystania i
zagospodarowania obszarów Słowińskiej Grupy Rybackiej (SGR).
• aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz propagowania piękna i walorów
obszaru SGR
• wzmocnienia więzi pomiędzy społecznościami zamieszkującymi obszar SGR poprzez
wzajemne poznawanie obszarów „sąsiadów”.
1.3.Promocja konkursu: plakaty w szkołach oraz gminnych i miejskich ośrodkach kultury na
terenie SGR. Ogłoszenie o konkursie w lokalnych mediach.
1.4. „Oko fotografa” ma za zadanie uchwycić różnorodność występowania na terenie Gminy
Słupsk różnych gatunków ryb żyjących w akwenach słodkowodnych (sztucznych i
naturalnych), a także chronionych gatunków roślin, walory krajobrazowe tych terenów oraz
efekty działalności ludzkiej związanej z tematem rybołówstwa (działalność gospodarcza).
II. Przepisy dotyczące prac
2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
2.2. Prace powinny być związane z tematem konkursu, można wykonać je aparatem
fotograficznym lub telefonem komórkowym.
2.3. Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych: młodzież gimnazjalna, młodzież
ponadgimnazjalna, dorośli.
2.4. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 zdjęć.
2.5. Prace należy przekazać do oceny w postaci elektronicznej z opisem – imię i nazwisko
autora lub pseudonim, miejsce wykonania, kategorię wiekową, dane kontaktowe (telefon i
adres, nazwę szkoły).
2.7. Zdjęcia z opisem wg wzoru należy przesyłać na adres: ewag@gminaslupsk.pl do 30
września 2012 r.
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej
wymienionych wymogów.
2.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.

2.10. Uczestnicy konkursu wysyłając swoje prace na wskazany adres Organizatora wyrażają
tym samym zgodę na przekazanie autorskich praw majątkowych do swoich prac na
wszystkich polach eksploatacji Organizatorowi.
III. Terminarz
3.1. Konkurs wraz z regulaminem zostanie ogłoszony w dniu 1.06.2012 r. na
www.gminaslupsk.pl i www.sgr.org.pl i i stronach www pozostałych gmin należących do
obszaru SGR.
3.2. Termin nadsyłania prac mija 30.09.2012 r. o godzinie 24. Fotografie nadesłane po
terminie nie będą brane pod uwagę.
3.3. Laureata konkursu wyłoni jury konkursu złożone z trzech osób, w tym przedstawiciela
SGR i profesjonalnego fotografa.
3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.gminaslupsk.pl i www.sgr.org.pl
w dniu 8.10.2012 r.
IV. Nagrody
4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze miejsca we wszystkich
kategoriach wiekowych oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu.
4.2. Nagrodami za pierwsze miejsce: odtwarzacz DVD, konsola PSP, urządzenie
wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka). Jury zastrzega sobie prawo innego podziału
nagród.
V. Wykorzystanie prac
5.1. Organizator uzyskuje prawo do wykorzystania nadesłanych na konkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wszystkich polach eksploatacji.
5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach,
materiałach promujących gminę i SGR oraz w artykułach pokonkursowych.
5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów
multimedialnych z przebiegu konkursu.
VI.

Informacja o konkursie

1. Ewa Guzińska -(59) 842 84 60 wew. 48,e-mail: ewag@gminaslupsk.pl

