
Regulamin Ekologicznego Konkursu Fotograficznego 

,,Co w trawie piszczy?” 

 
I. Organizator Konkursu: 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu. 

 

II. Adresaci Konkursu: 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu łowickiego. 

 

III. Cele Konkursu: 

1. Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. 

2. Kształtowanie postaw proekologicznych młodzieży. 

 

IV. Zasady Konkursu: 

1. Każdy z uczestników  może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie. 

2. Uczestnicy wykonują fotografię nawiązującą do tematu konkursu  a jego papierową 

wersję w formacie 20x30 cm (A4) dostarczają Organizatorowi.  

3. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Dane osobowe 

(imię i nazwisko, szkoła, nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy, adres  

e-mail) należy umieścić na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1).  

4. Uczestnik konkursu, przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu wyłączne 

prawo autorskie i majątkowe do przekazanej pracy a także, że prawa te nie są obciążone 

prawami osób trzecich. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu ani ich 

autorom ani placówkom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem na Organizatora prawa własności egzemplarza pracy konkursowej.  

5. O ile na fotografii konkursowej znajduje się  wizerunek człowieka, uczestnik 

przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła 

zgodę na nieodpłatną publikację. Przesyłając fotografię uczestnik zobowiązuje się wobec 

Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść Organizator w związku  

z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, 

prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami. 

6. Powołane przez Organizatora jury dokona oceny prac, przyzna nagrody  

i wyróżnienia. 

7. Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, wartość artystyczna  

i estetyczna pracy. 

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie 

prac, niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów 

promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością. 

10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z: akceptacją przez uczestnika 

konkursu regulaminu w całości oraz zobowiązaniem się do przestrzegania określonych w 

nim zasad, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu” 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 

poz.100) oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zarówno ucznia jak i nauczyciela 

prowadzącego na  stronie internetowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. 
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V.  Postanowienia Końcowe: 

1. Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać lub 

dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Biblioteka Publicznaw Łowiczu,  

Stary Rynek 5/7  99-400 Łowicz z dopiskiem „Ekologiczny Konkurs Fotograficzny”. 

2. Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie zostaną przyjęte do konkursu. 
3. Termin nadsyłania prac upływa 25 października 2021 r. (decyduje data stempla 

pocztowego). 

4. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień 

odbędzie się w listopadzie 2021r. 

5. Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 

zorganizowanej w siedzibie biblioteki. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 
7. Wszystkie informacje o konkursie i jego przebiegu umieszczane będą na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu www.powiat.lowicz.pl oraz na blogu 

www.pbplowicz.blogspot.com i facebooku Biblioteki. 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 46 837 38 74. 

O terminie ogłoszenia wyników konkursu i uroczystości wręczenia nagród, 

tylko laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie,  

za pośrednictwem poczty elektronicznejlub listownie. 
 

http://www.powiat.lowicz.pl/
http://www.pbplowicz.blogspot.com/

