Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
„Ekologiczna wędrówka z Kolorami. Na szlaku bioróżnorodności regionu łódzkiego”

§ 1. Przepisy ogólne
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Ekologiczna wędrówka
z Kolorami. Na szlaku bioróżnorodności regionu łódzkiego”, zwanego dalej Konkursem,
jest Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina (FŁ), ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź,
NIP: 724-00-05-070, Regon: 000279226, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Samorząd Województwa Łódzkiego, pozycja nr RIK-3/99.
2. Celem Konkursu jest pokazanie bioróżnorodności województwa łódzkiego oraz jego
walorów przyrodniczych.
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych będących uczestnikami
organizowanych przez Organizatora wycieczek ekologicznych towarzyszących projektowi
EKOwędrówka z Kolorami. 18. Wędrowny Festiwal FŁ „Kolory Polski” finansowanemu
ze środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
a także osób samodzielnie poznających przyrodę województwa. W Konkursie może brać
udział każdy, kto interesuje się fotografią.
4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej: filharmonia.lodz.pl,
należącej do Organizatora.
5. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie
internetowej: filharmonia.lodz.pl, a także w mediach społecznościowych FŁ.
6. Wszelkie pytania dotyczące
konkurs@filharmonia.lodz.pl.

konkursu

należy

kierować

pod

adresem:

7. Konkurs rozpoczyna się 01 lipca 2017 roku i trwa do 26 sierpnia 2017 roku.
8. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
• kategoria I: dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat
• kategoria II: dorośli powyżej 18. roku życia
9. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
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§ 2. Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.
2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z różnych plików, ani na dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: konkurs@filharmonia.lodz.pl, w tytule wiadomości wpisując: EKO-FOTOKONKURS.
4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej
niż 2400 pixeli. Rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 10 MB.
5. Fotografie konkursowe muszą być wykonane na terenie województwa łódzkiego.
Do przesłanych zdjęć musi być dołączony opis zawierający: datę wykonania zdjęcia, nazwę
miejscowości, w której zdjęcie zostało wykonane, oraz wskazanie, co przedstawia fotografia.
Prace bez takiego opisu nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej
jakości technicznej oraz prac niezwiązanych z przedmiotem Konkursu.
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani
nie brały udziału w żadnym konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających
ww. warunków.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, jak również z niego
wyłączonych.
10. Wszystkie prace nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność
organizatorów, jako dokumentacja konkursu i wystawy.
§ 3. Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Zgłoszenia przyjmowane będą od 01 lipca 2017 do 26 sierpnia 2017 roku
– decydować będzie data przesłania zdjęć. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku
życia oraz osób ubezwłasnowolnionych, zgłoszenia dokonuje ich przedstawiciel ustawowy.
2. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik / przedstawiciel ustawowy uczestnika
zobowiązany jest podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do kontaktu, datę
urodzenia, adres e-mail.
3. Zgłaszając udział w Konkursie, uczestnik / przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża
zgodę, by imię i nazwisko uczestnika zostało umieszczane na listach rankingowych i/lub
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zostało wykorzystane w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu.
4. Zdjęcia do Konkursu należy zgłaszać pod adresem e-mail: konkurs@filharmonia.lodz.pl.
5. Prace konkursowe przesłać można tylko raz.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestnika
/ przedstawiciela ustawowego uczestnika w zgłoszeniu udziału w Konkursie lub
niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
§ 4. Jury i sposób oceny
1. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Skład Jury znajduje się na stronie internetowej FŁ (filharmonia.lodz.pl).
4. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu Jury dokonuje oceny we wszystkich kategoriach,
biorąc po uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
5. Zadaniem Jury jest:
• kwalifikacja do oceny nadesłanych prac
• ocena prac poprzez przyznanie przez każdego z członków punktów stanowiących
kolejne liczby całkowite od 1 do 6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii,
gdzie 6 oznacza fotografię najwyżej ocenioną.
§ 5. Nagrody
1. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę punktów.
2. W przypadku sytuacji remisowej ostateczne wskazanie fotografii, która zajmie wyższą
pozycję/miejsce w klasyfikacji, należy do Przewodniczącego Jury.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku
niewielkiej, a dokładnie mniejszej niż 10 ilości zgłoszonych prac lub w sytuacji
niezakwalifikowania przez Jury do oceny ilości prac większej, niż 5.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów
konkursu oraz informacji o nich, a także umieszczanie tych informacji w materiałach
promocyjnych Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona z estrady przez
Przewodniczącego Jury lub wskazanego przez niego członka Jury, ze sceny w trakcie koncertu
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finałowego 18. Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski”, będącego jednym z elementów
projektu EKOwędrówka z Kolorami. 18. Wędrowny Festiwal FŁ „Kolory Polski”. Koncert ten
odbędzie się w gmachu FŁ w dniu 02.09.2017.
6. Organizator przewiduje następujące nagrody:
kategoria I:
• I miejsce – lornetka – 300 PLN
• II miejsce – statyw do aparatu fotograficznego – 200 PLN
• III miejsce – plecak turystyczny – 150 PLN
• 3 wyróżnienia – kije do nordic walking – 150 PLN
kategoria II:
• I miejsce – zestaw książek o tematyce przyrodniczej wraz z torbą turystyczną
– 300 PLN
• II miejsce – gry dydaktyczne lub drobny sprzęt elektroniczny – 200 PLN
• III miejsce – plecak turystyczny – 150 PLN
• 3 wyróżnienia – drobny sprzęt sportowy – 150 PLN
7. Autorzy 30 najlepszych prac otrzymają również dyplomy.
8. Nagrodą dla 30 najlepszych prac będzie także wystawa fotograficzna w siedzibie
Filharmonii Łódzkiej oraz 4 wystawy objazdowe w 4 miejscowościach województwa
łódzkiego.
9. Od sposobu rozstrzygnięcia Konkursu jego uczestnikom / przedstawicielom ustawowym
uczestników nie przysługuje odwołanie.
§ 6. Wykorzystywanie prac
1. Uczestnik Konkursu / przedstawiciel ustawowy uczestnika przez wypełnienie formularza
zgłoszenia oświadcza, iż:
a. uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
(osobiste i majątkowe) do nadesłanych fotografii, zaś wszystkie osoby widniejące na
fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie
b. przenosi na Organizatora nieograniczone terytorialnie i czasowo autorskie prawa
majątkowe do nagrodzonych zdjęć w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną
techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera,
publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania
i prezentowania w Internecie wraz z prawem przenoszenia ww. praw na osoby
trzecie.
§ 7. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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