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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zielone oblicze województwa kujawsko – pomorskiego,
jako wizytówka Polski w UE”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu przy współpracy
ze Szkołą Leśną na Barbarce, Toruńskim Stowarzyszeniem Ekologicznym „Tilia” i Regionalnym
Centrum Informacji Europejskiej.

1.2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Z Ekologią na Ty w państwach Unii Europejskiej”, który
został objęty Patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011.

1.3. Projekt został objęty również Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Torunia oraz Honorowym
Patronatem Pana Janusza Zemke – Posła do Parlamentu Europejskiego.

1.4. Celem konkursu jest wszechstronna prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do
realizacji prac fotograficznych w szerokim zakresie tematyki, eksponowanie piękna regionu
kujawsko – pomorskiego poprzez fotografowanie obiektów przyrodniczych, architektonicznych
(np. parki, lasy, obiekty wodne, ogródki przydomowe, skwery itp.), rozwijanie postaw
odpowiedzialności za ochronę przyrody, zainteresowanie środowiskiem naturalnym, w którym
żyjemy, aktywizacja uczniów do działań kulturalnych.

1.5. Konkurs rozpoczyna się 1 września 2011 r. i trwa do 16 grudnia 2011 r.

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
2.1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół (szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne) z województwa kujawsko – pomorskiego. Liczba uczestników konkursu jest
nieograniczona.

2.2. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach:
• uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
•

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w liczbie kategorii w przypadku wpływu
dużej ilości prac konkursowych.

2.4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
2.5. Prace fotograficzne muszą być wykonane samodzielnie.
2.6. Uczestnicy konkursu mają pełną dowolność odnośnie do kompozycji, aranżacji czy techniki prac
konkursowych.

2.7. Fotografia może być wykonana aparatem analogowym lub cyfrowym.
2.8. Zdjęcia należy nadsyłać do 18 listopada 2011 r.:
• pocztą elektroniczną na specjalnie uruchomiony adres: fotokonkurs.zsis@torun.edu.pl wraz
z Formularzem Zgłoszeniowym (Laureaci i osoby wyróżnione zostaną poproszone o dosłanie
podpisanego Formularza Zgłoszeniowego)
•

w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD wraz z Formularzem Zgłoszeniowym na adres: Zespół
Szkół Inżynierii Środowiska, ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń

~> w temacie e-mail lub na kopercie:

Konkurs fotograficzny „Zielone oblicze woj. kujawsko –
pomorskiego”

2.9. Prace należy przesyłać w formacie JPG – najmniejsza kompresja/najlepsza jakość, kolory
w standardzie RGB, rozdzielczości 300 dpi
W nazwie zdjęcia:
1. uczniowie szkół podstawowych: sp_nazwisko_imię_nrzdjęcia.jpg
2. uczniowie szkół gimnazjalnych: g_nazwisko_imię_nrzdjęcia.jpg
3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: pg_nazwisko_imię_nrzdjęcia.jpg

2.10. W każdej kategorii wiekowej zostanie wybrane I, II i III miejsce. Spośród zdjęć, które
w poszczególnych kategoriach zajęły I miejsce wybrane zostanie NAJLEPSZE ZDJĘCIE.

2.11. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace dotąd niepublikowane w jakiejkolwiek formie. Prace nie
mogą być w żaden sposób modyfikowane cyfrowo, nie można tez dokonywać fotomontaży.

2.12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej oraz
prac, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty).

3. OCENA I NAGRODY
3.1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora w składzie: Pan prof. Marian Stępak,
Pan Jacek Chmielewski – fotografik i Pani Anna Ozga – architekt krajobrazu. Decyzje jury są
ostateczne.

3.2. Kryteria oceny: poprawność merytoryczna (zgodność z tematem), estetyka (kompozycja, ostrość,
punkty odniesienia), wrażliwość (zdjęcia należy opatrzyć tytułem), ujęcie tematu (ciekawe,
nietypowe spojrzenie), jakość.

3.3. Organizator Konkursu uhonoruje laureatów i osoby wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi
oraz dyplomami. Autor najlepszego zdjęcia w nagrodę wyjedzie na 4-dniową wycieczkę do
Brukseli.

3.4. Laureaci i osoby wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomieni o wynikach, miejscu i terminie
wręczania nagród.

3.5. Prace laureatów i osób wyróżnionych zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska (ul. Batorego 43/49, Toruń) i w Szkole Leśnej na Barbarce
(ul. Przysiecka 13, Toruń) oraz podczas wystawy wyjazdowej w Wyższej Szkole Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi. W dniu rozpoczęcia wystawy (25 listopada 2011 r.), podczas wernisażu,
laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi
i pamiątkowymi dyplomami.

3.6. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.zsis.torun.edu.pl, www.kujawskopomorskie2011.pl oraz na portalu polskiej Prezydencji pl2011.eu.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Dostarczenie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba biorąca udział
w konkursie jest autorem/autorką załączonych zdjęć.

4.2. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu Konkursu.
4.3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu raz w celach
marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. nr 133, poz. 833 z
późn. zm.). osoby uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie
przesłania do Organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac.
4.5. Prace fotograficzne przechodzą na własność Organizatora.
4.6. Więcej informacji na stronie: www.zsis.torun.edu.pl,
a także pod nr tel. 697-189-916 (kontakt: Małgorzata Hoppe).
_______________________________________________________________________________________
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń, tel./fax (56) 62 313 38, e-mail: zsis@torun.edu.pl, www.zsis.torun.edu.pl

