
Regulamin konkursu fotograficznego 
 

I Postanowienia ogólne 
 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (zwane dalej Organizatorem). 
 2. Konkurs jest przeznaczony dla fotografów amatorów i profesjonalistów i ma zasięg ogólnopolski. 
 3. Zdjęcia naleŜy nadsyłać do 31.08.2014 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty 
 zakończenia Konkursu. 
 4. Wyniki Konkursu oraz zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.ptop.org.pl) 
II Uczestnicy 
 1. W Konkursie moŜe wziąć udział kaŜdy fotograf amator lub profesjonalista. 
III Zasady Konkursu 
 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii Puszczy Knyszyńskiej i okolic w następujących 
 kategoriach: 
  1.1. Siedliska przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej, 
  1.2. Bogactwo gatunkowe fauny Puszczy Knyszyńskiej, 
  1.3. Bogactwo gatunkowe flory Puszczy Knyszyńskiej, 
  1.4. Fotografie archiwalne przyrody Puszczy Knyszyńskiej, 
  1.5. Ochrona przyrody w Niecce Gródecko-Michałowskiej. 
 2. KaŜdy z Uczestników moŜe przesłać maksymalnie 50 zdjęć. 
 3. Celem Konkursu jest ukazanie walorów przyrodniczych Puszczy Knyszyńskiej oraz działań podejmowanych 
 przez PTOP na rzecz ochrony tych walorów.  
 4. Nie będą akceptowane prace z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 
 graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia róŜnych fotografii. 
IV Nadsyłanie prac 
 1. Prace konkursowe naleŜy nadsyłać na adres PTOP ul. Ciepła 15, 15-471 Białystok. 
V Jury 
 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. 
 2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu  
 lub niespełniających innych zasad Konkursu. 
 3. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt 
 mała  rozdzielczość itp.). 
 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
VI Nagrody 
 1. Organizatorzy w nagrodę opublikują wybrane zdjęcia w ksiąŜce opisującej walory przyrodnicze Puszczy 
 Knyszyńskiej o nakładzie 500 egzemplarzy. 
 2. Uczestnik konkursu, którego najwięcej zdjęć zostanie opublikowanych w ww. ksiąŜce otrzyma jej 5  
 egzemplarzy. 
 3. Następni w kolejności, cztery, trzy i dwie ksiąŜki. 
 4. KaŜdy z uczestników konkursu, którego co najmniej jedno zdjęcie zostanie opublikowane w ww. ksiąŜce otrzyma 
jeden jej egzemplarz. 
  4. Nagrodzeni zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową lub pocztową. 
VII Postanowienia końcowe 
 1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, Ŝe: 
 - akceptuje niniejszy Regulamin, 
 - jest autorem zdjęć, 
 - odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów 
 Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu, 
 - wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie 
 Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm., 
 - udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas 
 nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w s
 zczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim 
 techniką drukarską, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji na 
 stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook. 
 2.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 


