REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NASI SKRZYDLACI PRZYJACIELE”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: EKOALEJA - POZNAJEMY, DBAMY, CHRONIMY.
Regulamin konkursu fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Integracji Chwałowic, w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja
Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach
Przedsięwzięcia IV Aktywna społeczność „Dobrej Widawy” – projekt grantowy.
TEMAT: NASI SKRZYDLACI PRZYJACIELE
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Integracji Chwałowic,
zwane dalej ''Organizatorem''.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Chwałowic lub Dębiny, zwany dalej
''Uczestnikiem''.
3. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych (decyduje rok
urodzenia):
 do lat 18,
 od 18 do 50 lat,
 50 lat i więcej.
4. Celem konkursu jest:
 Propagowanie, szczególnie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej
z form artystycznego wyrazu, oraz kreatywnego spędzenia wolnego czasu.
 Obserwowanie ptaków występujących na obszarze Chwałowic i Dębiny.
 Promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców wsi Chwałowice
i Dębina- wyłonienie najciekawszych zdjęć, których tematyka dotyczy ptaków.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od autora zdjęć. Organizator może dopuścić
do konkursu zdjęcia archiwalne, jeśli uczestnik konkursu posiada do nich prawa autorskie.
7.
Fotografie
przyjmowane
będą
drogą
elektroniczną
na
adres
stowarzyszenie@chwalowice.org (temat: KONKURS FOTOGRAFICZNY) lub pocztą
tradycyjną na adres 55-220 Chwałowice, ul. Szkolna 61 (z dopiskiem: KONKURS
FOTOGRAFICZNY).
8. Każdy z Uczestników do prac konkursowych załącza Kartę zgłoszeniową opublikowaną
poniżej. Karta zawiera m.in. oświadczenie Uczestnika o posiadanych prawach autorskich
do zgłaszanych prac. Osoby niepełnoletnie na karcie przedkładają pisemną zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w konkursie.
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9. Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie. Nadesłane
fotografie przechodzą na własność Organizatora.
10. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 marca 2018 r.
11. Nagrodami w konkursie będą: imienna publikacja fotografii w Galerii
w Chwałowickim Klubie Książki w Chwałowicach, imienna publikacja na stronie
internetowej Organizatora. Organizator przewiduje także nagrody indywidualne
dla zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych.
13. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
14. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych nastąpi na kwietniowym
warsztacie pn. „Dbajmy o nasze środowisko”. O terminie oficjalnej prezentacji prac i
wręczeniu nagród Organizator powiadomi Uczestników drogą elektroniczną oraz poprzez
zamieszczenie plakatów na tablicach ogłoszeniowych w Chwałowicach i w Dębinie.
15. Regulamin konkursu w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie:
www.chwalowice.org
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Imię i nazwisko Uczestnika ……………………………………………………….……………………………..
Rok urodzenia: …………………….
Adres e-mail: ………………………………………………………………………….………………………………
Oświadczam, że jestem mieszkanką/mieszkańcem Chwałowic lub Dębiny. Oświadczam, że
posiadam prawa autorskie do zgłoszonych na konkurs „Nasi skrzydlaci przyjaciele” fotografii.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu finansowanego
ze środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Dobra
Widawa - Umowa o powierzenie grantu nr 1/10/2017 z dnia 26.10.2017 r. Zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.2016.922 z dnia
2016.06.28):
1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
I INTEGRACJI CHWAŁOWIC z siedzibą w Chwałowicach, ul. Szkolna 61; 55-230 Chwałowice;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji projektu;
3. Posiada Pani/Pan PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI swoich danych oraz ich POPRAWIANIA;
4. Podanie Stowarzyszeniu danych osobowych jest DOBROWOLNE.

……………………………………………………………………
Data i podpis Uczestnika/Uczestniczki
lub opiekuna prawnego w przypadku nieukończenia 18 roku życia
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