Załącznik III.3.

REGULAMIN KONKURSU:
pn. „PRZYRODA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W OBIEKTYWIE”
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2, 73-200
Choszczno, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Bolesława Chrobrego 27, 73200 Choszczno, we współpracy z wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu.
2. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców;
wyrobienie wśród mieszkańców potrzeb obcowania z przyrodą;
rozwijanie i doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody;
pogłębianie wiedzy o wartościach przyrodniczych;
propagowanie walorów przyrodniczych miejsc zamieszkania.
3. TEMATYKA KONKURSU
Fotografia przyrodnicza powiatu choszczeńskiego może obejmować: miejsca atrakcyjne przyrodniczo,
obiekty przyrodnicze, krajobrazy, rzadkie gatunki flory i fauny występujące na terenie powiatu.
* Warunkiem jest to, żeby praca była zgodna z podanym tematem i zdjęcie zostało wykonane na
terenie powiatu choszczeńskiego.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia, w formacie 15x21 cm. Wraz z odbitkami
powinny zostać złożone zdjęcia w jak najlepszej rozdzielczości, na nośniku informatycznym
opatrzonym imieniem i nazwiskiem (CD lub DVD).
Całość powinna być opisana: imię i nazwisko biorącego udział w Konkursie, tytuł zdjęcia, miejsce
w którym zostało wykonane, orientacyjna data wykonania. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie
amatorskie prace, które nie były uprzednio nigdzie publikowane, nagradzane, jak również nie są już
zgłoszone do innego konkursu.
Do Konkursie mogą być zgłaszane zdjęcia wykonane w różnych porach roku na przełomie ostatnich
dwóch lat.
Niedozwolona jest cyfrowa obróbka zdjęć. Dopuszcza się zdjęcia kolorowe, czarno – białe oraz
w sepii. Osoba biorąca udział w Konkursie, dostarczając zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia oświadcza
- a w razie uczestnictwa w Konkursie osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun
prawny dziecka - tym samym, że jest ich autorem oraz że posiada do nich wszelkie prawa autorskie,
jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
Dostarczone na Konkurs prace nie będą zwracane. Z chwilą dostarczenia prace przechodzą na
własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć
w celach promocyjnych (w prasie, Internecie, telewizji, materiałach promocyjno - informacyjnych itp.)
z zachowaniem niemajątkowych praw autorskich uczestnika.
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5. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu choszczeńskiego, zarówno dzieci,
młodzieży jak i dorosłych, realizowany w dwóch grupach wiekowych:
1 Grupa wiekowa: do 15 roku życia,
2 Grupa wiekowa: po 15 roku życia.
6. TERMIN TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od 20 kwietnia 2018 do 10 czerwca 2018.
W przypadku przesłania prac pocztą, o zakwalifikowaniu jej do Konkursu decyduje data stempla
pocztowego. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubę prac podczas
przesyłki. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się na stronie internetowej powiatu:
www.powiatchoszczno.pl nie później niż do dnia 15 czerwca br. Rozdanie nagród odbędzie się
w miejscu i w czasie wyznaczonym przez Organizatora.
7. DOSTARCZENIE PRAC
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście pod adres:
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno
Z Dopiskiem „KONKURS EKOLOGICZNY”
Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizator Konkursu nie bierze
na siebie odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zagięcie w transporcie.
Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone
w wyniku niewłaściwego pakowania nie będą rozpatrywane.
8. OCENA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora Konkursu.
Z przebiegu prac komisji zostanie sporządzony odpowiedni protokół. Decyzja komisji konkursowej
oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Choszcznie
www.powiatchoszczno.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną o decyzji Komisji oraz o dacie
i miejscu wręczenia nagród powiadomieni listownie lub telefonicznie.
9. NAGRODY
Nagrodzone prace zostaną wystawione na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 27, gdzie swoją siedzibę ma Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu (odrębnie dla każdej grupy
wiekowej) o łącznej wysokości ok. 4.000 zł. Komisja Konkursowa przyzna nagrody za zajęcie
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, w każdej grupie wiekowej.
Regulamin Konkursu dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Choszcznie www.powiatchoszczno.pl, oraz w Wydziale Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Chrobrego 27, 73-200 Choszczno. Nadesłanie prac oznacza
akceptację regulaminu Konkursu.
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10. INFORMACJE DODATKOWE
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można kontaktować się
z przedstawicielami Organizatora. Osoby do kontaktu:
1. Monika Szopińska - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
2. Wioleta Bugdal - podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Tel: 95 765 85 11
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