
Zwierzaki w obiektywie. Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest WĄSOSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD 
ZWIERZĘTAMI ,,KUNDELEK” oraz ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY - BIBLIOTEKA PUBLICZNA w WĄSOSZU.

2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców powiatu górowskiego oraz gminy Wińsko.

3. Konkurs będzie organizowany w 3 kategoriach wiekowych

I kategoria :  do 10 roku życia

II kategoria  :  od 11 do 17 roku życia

III kategoria  : od 18 roku życia

4. Cele konkursu:

a. kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt, tworzenie dobrych wzorców opieki na zwierzętami 
domowymi i gospodarskimi, zaangażowanie w działanie na rzecz dobra dla zwierząt i w imieniu 
zwierząt;

b. zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych umiejętności, do zwrócenia 
uwagi na zwierzęta - ich różnorodność, rolę i miejsce w przyrodzie oraz w życiu człowieka;

c. rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie fotografii na adres e-mail organizatora:

 stowarzyszenie.kundelek@gmail.com

 w  temacie e-maila wpisując „konkurs fotograficzny”.

6.  Każdy uczestnik może przesłać  do 3 zdjęć .

Do prac należy dołączyć informację, zawierającą następujące dane:

- imię i nazwisko autora, data urodzenia

- adres i numer telefonu, adres e-mail.

-  podpisana zgoda na udział w konkursie fotograficznym- skan dokumentu  (załącznik )

7. Prace mogą być wykonywane zarówno aparatami fotograficznymi, jak i telefonami komórkowymi 
(może to być selfie z naszym pupilem).

8.Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą być retuszowane i obrabiane w programach graficznych.

9.Na zdjęciach nie powinny się znajdować żadne znaki ,litery lub cyfry ,które nie są elementem 
przestrzeni fotograficznej (np. data, podpis, itp)



10. Przedmiotem konkursu są zdjęcia dotąd nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

11. Zgłoszone fotografie mają być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu lub osobę przez 
niego upoważnioną.

10.Uczestnicy do lat 18:

 Uczestnik konkursu uzyskał zgodę rodziców dzieci, których wizerunki utrwalono ewentualnie na 
fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków.

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika i osób
pokazanych na zdjęciu.

12. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Stowarzyszenie ,,KUNDELEK”  . Ocena jury 
nie podlega dyskusji i jest ostateczna.

Kryteria oceny:

- wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;

- poziom artystyczny pracy;

- twórczy charakter fotografii.

14. Prace należy wysłać do 26 grudnia 2018 roku.

15. Wyniki zostaną ogłoszone 5.01.2019 roku

16. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego eksponowania i publikację fotografii.

17.Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do 
zdjęć, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, na 
publikowanie wizerunku fotografowanych i nagrodzonych osób oraz akceptacją regulaminu 
konkursu.

18. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

19. Organizator przewiduje nagrody książkowe .Będzie nagrodzonych

10 uczestników  w każdej kategorii wiekowej.



Zgoda na udział w konkursie fotograficznym:

"ZWIERZAKI W OBIEKTYWE” organizowanego przez Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami
,,KUNDELEK”

I. Wyrażam zgodę na udział …………................................................................................................             
( imię i nazwisko) w Konkursie fotograficznym "ZWIERZAKI W OBIEKTYWE”

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych.

(imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,

poz. 833 z późn..zm.).

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych moich  

prac konkursowych, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

Pisemna zgoda obejmuje: bezpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, 
publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i 
publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w 
formie drukowanej - kalendarz, pocztówki

Oświadczam, że wszystkie przekazane zdjęcia zostały wykonane przeze mnie osobiście.

............................................................................................

Miejscowość i data

….........................................................................................

Podpis uczestnika konkursu



Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie fotograficznym:

"ZWIERZAKI W OBIEKTYWE” organizowanego przez Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami
,,KUNDELEK”

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

  .…........................................................................................................................................      ( imię i 
nazwisko) w Konkursie fotograficznym "ZWIERZAKI W OBIEKTYWE”

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka

(imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,

poz. 833 z późn..zm.).

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych przez moje 
dziecko prac konkursowych, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

Pisemna zgoda obejmuje: bezpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, 
publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie, użytkowanie kopii zapasowych i 
publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w sieci Internet i w 
formie drukowanej - kalendarz, pocztówki

Oświadczam, że wszystkie przekazane zdjęcia zostały wykonane przez osobę niepełnoletnią.

............................................................................................

Miejscowość i data

….........................................................................................

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu


