Regulamin konkursu fotograficznego
„Nadleśnictwo Augustów w obiektywach leśników”
Regulamin Konkursu
Celem Konkursu jest promocja Nadleśnictwa Augustów i lasów.
Konkurs przeznaczony jest dla pracowników Nadleśnictwa Augustów
Tematyką konkursu jest : las, ludzie, przyroda.
Nadsyłane zdjęcia muszą być wykonane w obszarze zasięgu Nadleśnictwa
Augustów.
5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie do 3 zdjęć w kwartale.
6. Zdjęcia konkursowe oceniane będą w 3 kategoriach:
 fauna i flora
 krajobraz
 las i ludzie
7. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą być wykonane w technice
cyfrowej, barwne lub czarnobiałe.
8. Zdjęcia należy dostarczać w formacie JPG o minimalnej kompresji (możliwie
najlepszej jakości). Krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 1700 pikseli.
Zdjęcie powinno być opatrzone nazwą/ tytułem. Zdjęcia (pliki) przyjmować
będzie Grzegorz Androsiuk, pokój nr 15 lub
e-mail: grzegorz.androsiuk@bialystok.lasy.gov.pl
9. Zdjęcia na dany kwartał przyjmowane będą do ostatniego dnia danego
kwartału.
10. Zdjęcie kwartału i roku w danej kategorii będzie wybierane przez pracowników
Nadleśnictwa Augustów poprzez głosowanie za pomocą karty do głosowania
(do pobrania w pok. nr 15) do każdego 10 dnia następnego kwartału. Zdjęcie
roku zostanie wybrane ze zdjęć które zajęły I-III miejsca w kwartale, w terminie
do 10 stycznia.
11. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu
elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Zabronione jest
zwiększanie rozdzielczości fotografii.
12. Konkurs ma charakter amatorski, zgłaszane prace nie mogą być wcześniej
publikowane.
13. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem
Uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i
nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania
wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także, że przyjmuje
na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne
zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
14. Materiały konkursowe nie będą zwracane.
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15. Autorzy zdjęć konkursowych przenoszą na Organizatora prawa zależne
do zdjęć, a w szczególności dokonywanie opracowań zdjęć, w tym
prawo do obróbki komputerowej ze względu na wymogi techniczne
związane z ich wykorzystaniem, bez ingerencji w treść , oraz zgadzają się
na nieodpłatne, wykorzystanie tych zdjęć przez nadleśnictwo w celach:
wydania kalendarza nadleśnictwa, albumu i umieszczenie w galerii www.
Komercyjne wykorzystanie zdjęć może odbyć się tylko za zgodą autorów.
16. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i nazwiskiem w celach informacyjnych.
Nagrody
1. Organizator przyzna następujące nagrody:
a. Nagrodę główną za najlepszą fotografię roku – 500 zł oraz
umieszczenie w kalendarzu oraz galerii www.
b. Nagrody za zajęcie w kwartale:
I miejsca - 100 zł oraz umieszczenie w kalendarzu oraz galerii www.
2. Wśród uczestników konkursu będą co kwartał rozlosowywane nagrody
(upominki) rzeczowe ( 5 szt. o wartości do 250 zł).
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