Konkurs fotograficzny „Iglasty las” 2014 – regulamin
1. Konkurs jest prowadzony w ramach promocji Międzynarodowego Konkursu ,,Młodzież
w Lasach Europy-Young People in European Forests”.
Termin nadsyłania prac trwa do 31 marca 2014 r.
2. Terytorium wykonywania zdjęć konkursowych jest obszar Europy. Nie zezwala się na
stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęć pochodzących z różnych
plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęć.
Dwa zdjęcia należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres
ypef.photocontest@gmail.com a w temacie wiadomości podać: konkurs fotograficzny
„Iglasty las”.
3. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej
niż 2400 pikseli.
4. Uczestnikami konkursu fotograficznego są uczniowie szkół wszelkiego typu w dowolnym
kraju europejskim. Konkurs prowadzony jest w języku polskim i angielskim.
5. Każdy z uczestników konkursu fotograficznego musi przesłać drogą e-mailową dwa
zdjęcia o tematyce ,,Iglasty las” na adres ypef.photocontest@gmail.com.
Pierwsze zdjęcie musi ukazywać wybrany gatunek drzewa iglastego w ujęciu
panoramicznym np. wraz z sąsiadującymi gatunkami lub pokazujący siedlisko w jakim
występuje. Drugie zdjęcie musi pokazywać wybrany szczegół charakterystyczny dla danego
gatunku w ujęciu mikro.
Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym kraju europejskim.
W e-mailu wraz ze zdjęciem należy zawrzeć następujące informacje:
Imię i nazwisko uczestnika
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy uczestnika
Wiek uczestnika
Dane szkoły uczestnika oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
Tytuł pracy w języku angielskim, zawierający nazwę gatunku drzewa
Datę i miejsce wykonania zdjęć
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
zgłoszeniach, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail
uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
7. Uczestnik, który przystępuje do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
8. Przesyłając prace uczestnik zgłasza swój udział w konkursie.

9. Przesłanie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na
przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych oraz nazwy szkoły na
listach rankingowych wyników oraz ich wykorzystanie w inny sposób w celach związanych z
organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz w działaniach promocyjnych organizatora i
związanych z realizacją statutowych celów Towarzystwa Przyjaciół Lasu.
10. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanej pracy
w publikacjach i działaniach promocyjnych organizatora. Uczestnik udziela organizatorowi
konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne
udostępnianie prac przez organizatora oraz inne jej wykorzystanie na potrzeby
podejmowanych przez organizatora akcji promocyjnych i innych działań, jak również na
wszystkie czynności konieczne dla realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania
do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii
dowolną techniką.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości
działania łączy internetowych lub systemów, a także za inne okoliczności niezależne
od organizatora, które uniemożliwiają wzięcie udziału w konkursie i/lub nie spełnienie
wszystkich wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
12. Uczestnik zwalnia organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji
konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii,
a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu
niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 9
ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
13. Prace ocenia Komisja Konkursu Fotograficznego, przyznając każdej nadesłanej pracy
ocenę punktową w skali od 1 do 10 punktów. Nagrody rzeczowe przyznane zostaną dla
zdobywcy pierwszego miejsca, dodatkowo najlepsze zdjęcia mogą zostać wyróżnione i
opublikowane na stronie internetowej www.ypef.eu
14. Lista zwycięzców – pierwsze miejsce i wyróżnieni - zostanie ogłoszona dnia
25.04.2014 r.
na
stronie
internetowej
www.ypef.eu
oraz
na
Facebook’u:
www.facebook.com/YPEF.EU. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie
odbioru nagrody telefonicznie lub drogą elektroniczną.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu bez
podawania przyczyn dokonanych zmian.
16. Nagroda zostanie dostarczoną przesyłką kurierską na wskazany adres.
17. Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
18. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na
zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora oraz jego partnerów z tytułu jakichkolwiek
roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w konkursie
lub innych czynności związanych z konkursem, włączając w to przyjęcie i użycie, lub

nieodpowiednie użycie, bądź posiadanie wygranej nagrody przyznanej w niniejszym
konkursie.
19. Zgłoszenie udziału w konkursie przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że zgodę na to
wyraził jego opiekun prawny, który tym samym zaakceptował regulamin konkursu.
20. Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik oświadcza że zna i akceptuje
postanowienia niniejszego regulaminu.

