REGULAMIN Konkursu
„Pamiętajmy o ogrodach”
I. Przepisy ogólne
1.1. Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Pamiętajmy o ogrodach” jest Wojewódzki Związek
Pszczelarzy w Łodzi
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnianie i popularyzacja zakładanie ogrodów przyjaznych owadom zapylającym,
- propagowanie bioróżnorodności,
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania
- popularyzacja ochrony owadów zapylających
1.4. W konkursie może brać udział każdy, komu bliska jest idea wzbogacania ekosystemów
roślinnych, a co za tym idzie zwiększania bazy pożytkowj dla pszczół
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
II. Przepisy dotyczące prac
I.1. Każdy uczestnik może nadesłać 10 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac
fotograficznych przedstawiających własny ogród, wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania
zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą
odrzucane.
I.2. Każdy uczestnik wraz z fotografiami zobowiązany jest do przesłania krótkiego opisu
przedstawionych na nich roślin przyjaznych pszczołom rozpoczynając od wiosny, poprzez lato i jesień
I.3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs w formie elektronicznej na adres: biuro@wzplodz.nazwa.pl, przesłać pocztą na płycie CD lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora:
WZP w Łodzi ul. Narutowicza 59, 90 – 130 Łódź.
Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny „Pamiętajmy o Ogrodach”.
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I.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości
technicznej.
I.5. Do każdego zgłoszenia należy dostarczyć następujące informację: imię i nazwisko oraz adres
przedstawionego na zdjęciach ogrodu.
I.6. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Konkursu Fotograficznego w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie
zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 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 (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W
Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały
udziału w żadnym konkursie.
I.7. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują
przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie
niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień
będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem
z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej
Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
I.8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych
wyżej wymogów.
I.9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.
I.

TERMINARZ

I.10. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 października 2021 roku .
I.11. Organizator powoła Komisję Konkursową (Jury).
I.12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 14 listopada roku
2021.
I.13. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie http://www.wzp-lodz.com.pl/ oraz na
https://www.facebook.com/wzplodz/
I.14.
O terminie uroczystego rozdania nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac
(wernisaż Konkursu) poinformujemy po ogłoszeniu wyników Konkursu.
II.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I.15. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i zestaw nasion roślin miododajnych.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i bony na zakup wybranych roślin miododajnych, a
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wyróżnione prace będą publikowane na stronie i facebooku WZP w Łodzi wraz z opisem dokonanym
przez autora.
http://www.wzp-lodz.com.pl/, https://www.facebook.com/wzplodz/
III.

WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

I.16. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych
imieniem
i
nazwiskiem
autora)
na
stronach
http://www.wzp-lodz.com.pl/,
https://www.facebook.com/wzplodz/
i w materiałach publikowanych przez WZP dotyczących
popularyzowania idei kwietnych ogrodów sprzyjających pszczołom, także do wielokrotnej ekspozycji
prac nadesłanych na Konkurs.
I.17. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.
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