REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Dzika przyroda Legionowa w obiektywie”
1. Cele konkursu:
a) zaprezentowanie za pomocą fotografii walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta
Legionowa,
b) rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody wśród mieszkańców Legionowa,
c) propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody wśród mieszkańców
Legionowa,
d) popularyzacja lokalnej przyrody,
e) podnoszenie świadomości
mieszkańców Legionowa.
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2. Organizator konkursu
Urząd Miasta Legionowo, Referat Ochrony Środowiska
3. Adresaci konkursu
a) Konkurs adresowany jest do mieszkańców miasta Legionowo.
b) Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Urzędu Miasta Legionowo oraz ich
małżonkowie i ich dzieci.
4. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej naturalne elementy przyrodnicze
tj.: rośliny, zwierzęta, grzyby. Zdjęcie musi być wykonane na terenie Gminy Miejskiej
Legionowo.
5. Zgłoszenie do konkursu
a) Zgłaszanie zdjęć do Konkursu odbywa drogą elektroniczną lub w formie papierowej.
b) Każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia.
c) Zgłoszenie do konkursu zawiera:
• pracę konkursową,
• wypełnioną kartę zgłoszenia -załącznik nr 1,
• wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych- załącznik nr 2,
• (Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dołączyć pisemną zgodę rodzica lub
opiekuna -załącznik nr 3).
d) Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać e-mailem pod adres:
ekopatrol@um.legionowo.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny Dzika Przyroda ”.

e) Zgłoszenie w formie papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo z dopiskiem „Konkurs
Fotograficzny Dzika Przyroda ”.
6. Przepisy dotyczące prac konkursowych
a) Prace konkursowe zgłaszane w formie elektronicznej
(a) Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie
mniej niż 2592 pikseli, krótszy bok zdjęcia 1914 pikseli. Minimalna rozdzielczość
zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
(b) Większe wymiary zdjęć będą akceptowane.
(c) Maksymalna wielkość pliku to 6 MB.
(d) Zdjęcie nie może zawierać żadnej informacji o autorze (np. znaki wodne).
b) Prace konkursowe zgłaszane w formie papierowej
(a) Minimalny rozmiar zdjęcia to 15 x 21 cm.
(b) Zdjęcie na odwrocie należy podpisać.
c) Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z
prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez
Organizatora w ramach konkursu.
7. Terminarz konkursu
a) przyjmowanie zgłoszeń do konkursu: 06.07– 04.09.2020 r.
b) powołanie jury i ocena zgłoszonych prac: 07 – 14.09.2020 r.
c) wręczenie nagród i dyplomów– planowany termin to 2 połowa września 2020 r.1
Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

8. Jury
W skład jury wchodzą:
a) 2 pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Legionowo
b) 2 pracowników Referatu Kultury i Współpracy Urzędu Miasta Legionowo

1

Dokładny termin będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. O szczegółach Organizator będzie
informował na bieżąco. Laureaci Konkursu o terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailowo.

9. Nagrody i wyróżnienia
a) Dla autorów najlepszych fotografii przewidziane są 3 bony o wartości 1000 zł.
b) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.legionowo.pl
oraz
na
portalu
społecznościowym
https://www.facebook.com/MiastoLegionowo
10.

Wykorzystanie prac konkursowych
a) Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie prac konkursowych w
Atrium Urzędu Miasta Legionowo.
b) Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej urzędu miejskiego, w mediach
społecznościowych, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na konkurs.
c) Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie publikacjach i
materiałach promocyjnych.
d) Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt 10b i 10c, przysługują organizatorowi
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.

11. Postanowienia końcowe:
a) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje organizator.
b) Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym
regulaminie.
c) Udział w konkursie jest bezpłatny.
d) Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej
www.legionowo.pl
e) Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska .
f) Organizator zastrzega sobie prawo anulowania konkursu na każdym jego etapie.

