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ZGRK 7610/7/2011                                                                         Kutno, dnia 05.04.2011 r. 

 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego   

zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym "Ekologia w Obiektywie".  
Prace nadsyłać mogą zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Fotografie zostaną 

ocenione w dwóch kategoriach wiekowych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody.  

 
 

I. Uczestnicy: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne z terenu Związku 

Gmin Regionu Kutnowskiego. 

 

II. Przedmiot konkursu: 

 

Konkurs "Ekologia w Obiektywie" ma popularyzować ideę ochrony środowiska, 
zwrócić uwagę na unikalność i przemijalność zjawisk naturalnych. Organizatorom 
zależy na fotografiach, które pokażą piękno i niepowtarzalność naszej przyrody. 
Wypatrują też zdjęć, które opowiedzą o zapobiegawczych działaniach człowieka. Jury 
konkursu weźmie pod uwagę walory artystyczne i techniczne fotografii. 
 

IV Warunki uczestnictwa 
 

1.Konkurs przebiega w 2 etapach: 
a) wybranie z każdej placówki  jednej osoby, której zdjęcie/a zostały najwyżej ocenione w 
szkolnym konkursie. 
b) spośród dostarczonych do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego prac Komisja 
Konkursowa dokona wyboru najlepszych zdjęć przyznając 3 pierwsze nagrody (rowery) oraz 
10 wyróżnień ( aparaty fotograficzne) 
2. Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych (wyłonionych w poszczególnych 
placówkach)  osobiście bądź za pomocą  poczty  do siedziby Związku Gmin Regionu 
Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno - 30 września 2011 roku do 
godziny 15.00 
3.Każdy uczestnik konkursu może dołączyć maksymalnie do 3 sztuk zdjęć (kolorowe odbitki 
w formacie od 10x15 do 13x18) oprócz odbitek koniecznym warunkiem jest dołączenie zdjęć 
w postaci elektronicznej  na nośnikach CD ( rozdzielczość minimum 2400x1800) 
4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, 
opisem (tytułem) zdjęcia. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. W 
przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach dyskietkach lub CD 
powyższe dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym 
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do otwarcia w programie Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć 
powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem. 
5.Do złożonych prac należy dołączyć oświadczenie z podpisaną klauzulą : „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego 
„Ekologia w obiektywie”  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 prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach 
internetowych Organizatora.  
6. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z 
biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa. 
7. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani 
nie brały udziału w żadnym konkursie. 
8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie 
9. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach 
promocyjnych. Uprawnienia, o których mowa w punkcie 3 przysługują Organizatorowi 
nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w  
niniejszym regulaminie 
10. Każda placówka uczestnicząca w konkursie może zgłosić prace tylko jednej osoby. 
11. Po ogłoszeniu wyniku konkursu nagrodzone zdjęcia posłużą do wykonania kalendarza 
ekologicznego na 2012 rok. 
 
V. Do zadań komisji należeć będzie: 
a) ocena zdjęć, 
b) jeżeli członek Komisji ma formalne powiązania z organizacją lub instytucją, która zgłosiła 
wniosek do konkursu, nie może być on obecny podczas jego rozpatrywania i uczestniczyć w 
podejmowaniu decyzji. Ponadto nie może w jakikolwiek sposób wpływać na decyzję 
pozostałych członków Komisji dotyczącą tego wniosku. 
 
VI. Terminy: 
• 15 kwietnia 2011 – ogłoszenie konkursu. 
• Do 15 czerwca 2011- wewnętrzny konkurs i wybór przez placówkę najlepszej pracy   
konkursowej. 
• Do końca września 2011 – przesłanie do ZGRK przez placówki oświatowe zdjęć 
wyróżnionego uczestnika konkursu. 
• Październik 2011 – obrady Komisji Konkursowej i ogłoszenie wyników. 
 
Pytania można kierować do: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego (od poniedziałku do 
piątku, do godz. 15.00) e-mail: marta@zgrk.pl 
Wnioski wraz z projektem działań znajdują się na stronie www.zgrk.pl   


