KONKURS FOTOGRAFICZNY
„PRZYRODNICZE ŁOWISKA 2019”

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne.
1.Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Łowieckiego w Chełmie oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie
Kontakt e-mail: zo.chelm@pzlow.pl
Adres: ul. Lwowska 51/118, 22-100 Chełm
2.Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
3.Konkurs rozpoczyna się 03.04.2019 r. i trwa do 10.09.2019 r.
II. Przedmiot konkursu.
Przedmiotem konkursu są fotografie przyrodniczo – łowieckie, czarno-białe
i barwne wykonane dowolną techniką. Na konkurs można zgłaszać fotografie
obejmujące następującą tematykę: sceny myśliwskie, fauna i flora, krajobraz
przyrodniczy
III. Zasady udziału w konkursie.
1.Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i przesłanie wraz
z fotografiami karty zgłoszenia zał. nr 1 i zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystania wizerunku zał. nr 2.
4.W konkursie mogą brać udział prace dotąd niepublikowane w książkach,
czasopismach, innych publikacjach i nienagradzane na innych konkursach
będące oryginalnymi pracami autora.
5. Niedozwolone jest wykonanie fotomontażu lub zmiana oryginalnej
koncepcji zdjęcia.
IV. Miejsce i format nadsyłanych prac.
1. Zdjęcia należy przesłać w formie papierowej na papierze fotograficznym
o rozmiarach A4
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2. Na odwrocie zdjęcia należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz tytuł
zdjęcia.
3. Prace konkursowe należy przesłać listem poleconym w usztywnionej
kopercie na adres ZO PZŁ w Chełmie z dopiskiem „Konkurs
fotograficzny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2019 r.,
decyduje data stempla pocztowego.
V. Jury konkursu.
1.Prace będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora konkursu,
które wyłoni Laureatów.
2.Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
3.Wyniki konkursu podane zostaną na uroczystym finale konkursu, który
odbędzie się na terenie Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Kumowej Dolinie,
Rudka k. Chełma
VI. Nagrody i wyróżnienia.
1. Spośród przesłanych prac Jury wybierze najładniejsze prace a ich autorzy
zostaną laureatami konkursu
2. O ilości wyróżnień będzie decydowało poziom przesłanych prac oraz ilość
posiadanych materiałów promocyjnych
3. Ze zdjęć konkursowych zorganizowane zostaną wystawy prac
VII. Prawa autorskie.
1.Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac, a prawo do
rozporządzania nimi nie jest w żaden sposób ograniczone prawami osób
trzecich
2.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji fotografii
konkursowych w celu promocji Konkursu Fotograficznego w prasie, innych
publikacjach, na wystawach pokonkursowych i na stronach internetowych.
VIII. Postanowienia dodatkowe.
1.Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad
powyższego regulaminu.
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2.Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
3.Autor nadsyłając pracę oświadcza, iż uzyskał zgodę na publikację wizerunku
osób przedstawionych na zdjęciach zgodnie z załączonym wzorem zał. nr 3
który należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia.

