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I. Przepisy ogólne 

1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miasto Ostrów 

Wielkopolski. 

2. Cele konkursu fotograficznego: 

- ukazanie przyrody, jako elementu krajobrazu i środowiska życia, 

- odkrywanie, dokumentowanie i zgromadzenie najciekawszych fotografii 

ukazujących miejsca o atrakcyjnych walorach przyrodniczych,  

- zwrócenie uwagi na uroki przyrody, poprzez prezentację prac 

fotograficznych, ich propagowanie w wydawnictwach i materiałach 

promocyjno – reklamowych, 

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 

- stworzenie wśród dzieci i młodzieży odpowiedniego poziomu 

świadomości ekologicznej rozumianej jako wiedza, poglądy  

i wyobrażenia ludzi o środowisku przyrodniczym i jego ochronie,  

- propagowanie sztuki fotograficznej, jako aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu. 

 

 

II. Przepisy dotyczące prac 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko 1 fotografię. 

2. Zdjęcia powinny być wykonane techniką cyfrową. W konkursie biorą 

udział wyłącznie zdjęcia kolorowe. 

3. Format zdjęcia: 15 x 21 cm. 

4. Obiekty będące tematem prac winny przedstawiać elementy przyrody 

ożywionej lub nieożywionej z Polski lub ze świata. 

5. Fotografie musza nawiązywać do tematu konkursu.  

6. Grafiki komputerowe wykonane z wykorzystaniem fotografii (fotografia 

wysoce przetworzona komputerowo) nie będą oceniane. 

 

 

III. Tryb zgłaszania i termin konkursu 

 

1. Fotografie wraz z Kartą zgłoszenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Konkurs fotograficzny” należy dostarczyć do Referatu Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim  



Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (pokój 

202 lub 218) lub przesłać pocztą na ww. adres (decyduje data wpływu do 

tut. Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2015r. 

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej  

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl  

2. Fotografie dostarczone bądź nadesłane po terminie wskazanym w pkt 1 

nie będą brane pod uwagę w konkursie. 

3. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie 

metryczką zawierającą następujące informacje: 

- nazwa konkursu, 

- dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, placówka 

oświatowa, numer telefonu kontaktowego, 

- tytuł fotografii, 

- opis fotografii, data i miejsce wykonania fotografii. 

     4.  Wszystkie przekazane fotografie przechodzą na własność Organizatorów,  

którzy mają prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii pod 

warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska autora (na wybranych przez 

siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie, tj. m.in.  

w publikacjach związanych z Konkursem, na stronach internetowych 

Organizatorów, w lokalnej prasie, do wielokrotnej ekspozycji, 

wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz w innych 

celach promocyjno – reklamowych). 

5. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, 

oświadcza, ze: 

- posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na 

Organizatorów w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego 

rozpowszechniania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia 

do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji; 

- przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz 

Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z 

późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką 

drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach 

internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 

zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu; 

- zdjęcia nie zostały uprzednio nigdzie publikowane; 

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/


- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego 

konkursu – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 

sierpnia 1997 roku (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 

     6.  Fotografie bez metryczki i wypełnionej Karty zgłoszenia nie będą brały 

 udziału w konkursie i nie podlegają zwrotowi.  

 

IV. Przepisy dotyczące rozstrzygnięcia konkursu 

 

1. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które 

zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniom i zaskarżeniu. 

2. Jury wyłoni laureatów zwycięzców konkursu oraz przyzna wyróżnienia 

specjalne: 

- w kategorii przedszkolaków, nagrody zostaną ufundowane przez 

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim 

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

- w kategorii uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nagrody 

zostaną ufundowane przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. 

3. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat

 Konkursu oraz posiadających walory artystyczne.  

     4.  Organizatorzy nie zwracają przekazanych prac. 

     5.  Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu  5 września 2015 r. 

         o godzinie 14:00
 

podczas Festynu Ekologicznego w ramach   

         Ostrowskiego Festiwalu Sportu na terenie Kompleksu Sportowo –  

         Rekreacyjnego Piaski – Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim.  

6. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani pisemnie lub 

telefonicznie przez Organizatorów na wskazany w Karcie zgłoszenia 

adres bądź numer telefonu. 

7. Nieodebranie nagrody w dniu wręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do 

nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 

Organizatorów. 

8. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, 

którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne 

odwołania nie zostaną uwzględnione. 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

 

„Niezwykła przyroda w obiektywie” 

 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….. 

 

Adres: ………………………………………………………………………….. 

 

Wiek: ……………………………… 

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Placówka oświatowa: …………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Lp. 

 

Tytuł fotografii 

 

Data 

wykonania 

Miejsce 

wykonania 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1. Oświadczam, że jestem autorem fotografii, którą zgłaszam do konkursu oraz posiadam 

do niej pełne prawa autorskie. 

2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów 

Konkursu fotograficznego „Niezwykła przyroda w obiektywie” w celach wynikających 

z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.). Poprzez 

zgłoszenie zdjęcia na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatorów wszelkie 

autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).” 

 

 

 

…………………………………………                   …………………………………………… 
                   Podpis autora                                                                             Podpis prawnego opiekuna 


