Regulamin Konkursu Fotograficznego
pt. „Portrety dzikich zwierząt”

I.

Postanowienia ogólne
1. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs fotograficzny pn.
„Portrety dzikich zwierząt”.
2. Celem konkursu jest:
 kształtowanie świadomości ekologicznej,
 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan przyrody,
 rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących fotografii oraz profesjonalnej obróbki zdjęć.
3. Konkurs trwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku.
4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji nt. konkursu jest Maciej Frądczak, kom. 666 031 185, e-mail:
mfradczak@slaskiezoo.pl.

II.

Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych fotografią, w szczególności fotografią
przyrodniczą.
2. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie trzy prace wykonane na terenie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.
4. Zgłaszane fotografie mogą zostać poddane jedynie obróbce kolorystycznej oraz tonalnej, bez ingerencji
w treść zdjęcia. Nie jest dopuszczalny retusz zdjęcia.
5. Koszty przygotowania i dostarczenia prac na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: dostarczenie Organizatorowi fotografii:
a) w wersji elektronicznej - nagranych na płycie CD ROM (pliki cyfrowe zapisane jako JPG z maksymalną
jakością, o rozmiarze krótszego boku nie mniejszym niż 2500 pikseli) i opisanych tytułem zdjęcia oraz
b) w formie wydruków w formacie A4 (papier fotograficzny, odbitki czarno-białe lub kolorowe)
opisanych na odwrocie tytułem zdjęcia, a także datą jego wykonania. Nie należy opisywać zdjęć
imieniem i nazwiskiem!
7. W dużej, zaadresowanej kopercie, poza wydrukami zdjęć oraz płytą CD z elektroniczną wersją zgłaszanych
prac, powinna znaleźć się druga, zaklejona koperta zawierająca notę o autorze wypełnioną zgodnie
z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
9. Prace należy wysyłać na adres:
Śląski Ogród Zoologiczny, Sekcja Dydaktyki i Promocji
Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów

lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora, budynek Dyrekcji Zoo, I p. Sekretariat najpóźniej do 31
sierpnia 2018 r. do godz. 15.00.
10. Decydująca będzie data wpływu prac konkursowych do siedziby Organizatora konkursu.

III.

Wyłanianie Laureatów Konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Do wyłonienia laureatów uprawniona jest trzyosobowa Komisja.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury większością głosów do 7 września 2018 roku.
W konkursie przyznane zostaną 3 nagrody główne (I-III miejsce) i maksymalnie 2 wyróżnienia.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora, natomiast o terminie wręczania
nagród laureaci powiadomieni zostaną korespondencyjnie.
6. Nagrodami w Konkursie będą m.in. roczne karnety wstępu i zaproszenia do zoo, książki, wydawnictwa zoo.

IV.

Prawo do wykorzystania nadesłanych prac
1. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie, jednocześnie nieodpłatnie udziela
Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach
eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
2. Uczestnik konkursu wyraża jednocześnie zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii oraz
ich opracowań, w szczególności na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub
fragmentów, ewentualne modyfikacje zgłoszonych do konkursu prac, z poszanowaniem oryginalnej formy,
wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem.
3. Prace zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotom.
4. Najciekawsze, zdaniem Komisji, prace zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy pokonkursowej.
Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji w Internecie oraz wykorzystania
w wydawnictwach własnych Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

IV.

Postanowienia końcowe
1. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu Zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Administratorem
danych osobowych jest Śląski Ogród Zoologiczny przy Promenadzie Gen. J. Ziętka 7, 41-501 Chorzów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej
dołączonej do zgody na przetwarzanie danych.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Portrety dzikich zwierząt”

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU – Nota o autorze

Imię i nazwisko autora
1.
Tytuł(y) prac(y)

2.
3.

Telefon kontaktowy
e-mail

Adres do korespondencji

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i przyjmuję jego postanowienia.

................................................
Podpis autora/opiekuna prawnego

