Regulamin II Konkursu Fotograficznego
„POKOCHAJ MAZURY Z NATURY - JESIEŃ!”
Informacje ogólne
1) Organizatorem II Konkursu Fotograficznego „Pokochaj Mazury z natury – JESIEŃ!”,
nazywanego dalej Konkursem jest Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka
Odpadami. Adres: ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko. Tel. (87) 429 13 74,
biuro@mzmgo.mazury.pl www.mazury.mzmgo.pl
2) Konkurs realizowany jest w ramach działań edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców
obszaru objętego działaniem MZM-GO (gmina Banie Mazurskie, gmina Budry, gmina
miejska Giżycko, gmina wiejska Giżycko, gmina Kruklanki, gmina Miłki, gmina Orzysz,
gmina Pozezdrze, gmina miejsko-wiejska Ryn, gmina Srokowo, gmina miejsko-wiejska
Węgorzewo, gmina Wydminy).
3) Tematem Konkursu jest prezentacja czystych Mazur w jesiennej scenerii, ich unikalnego
krajobrazu oraz bogactwa przyrodniczego. Organizatorzy zachęcają szczególnie
do prezentacji Mazur w jesiennych barwach i klimatach, gdy przyroda szykuje się do
zbliżającej się zimy.
4) Celem Konkursu jest kształtowanie wrażliwości na naturalne piękno oraz świadomej
odpowiedzialności za zachowanie czystych i pięknych Mazur dla przyszłych pokoleń.
Mazury są jednym z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w naturalnym stanie
regionów Europy. Wszyscy powinni docenić wyjątkowość mazurskiej przyrody. Wyprawy
fotograficzne są świetną okazją do obserwacji przyrody i kształtowania pozytywnych
nawyków: szczególnej dbałości o mazurską naturę poprzez zachowanie ciszy oraz
powstrzymywanie się od śmiecenia.
5) Przedmiotem Konkursu jest autorska fotografia.
6) Zdjęcia powinny zostać wykonane na obszarze objętym działaniem MZM-GO.

Udział w konkursie
1) Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2) Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 fotografie. Zgłaszający prace
do Konkursu jest ich jedynym autorem i posiada prawa autorskie oraz pełne prawa
majątkowe do fotografii.
3) Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
I – młodszej (szkoły podstawowe i gimnazja)
II – starszej (szkoły ponadgimnazjalne oraz dorośli)
4) Termin zgłaszania prac upływa 30 listopada br. Prace należy przesyłać drogą pocztową
na adres biura MZM-GO – ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko (kopertę opatrzyć dopiskiem
„Konkurs”) lub dostarczyć osobiście.

5) Zdjęcia do Konkursu należy przekazywać nagrane na płytę CD lub DVD w formacie
.jpg lub .tiff w rozmiarze oryginalnym. Do płyty dołączamy wypełnioną kartę
zgłoszeniową.
6) Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie i publikowanie prac konkursowych przez Organizatora Konkursu
na różnych nośnikach.
7) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania zgłoszonych fotografii
do celów edukacyjnych.
8) Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
9) Prace niespełniające kryteriów
zakwalifikowane do Konkursu.
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10) Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja
11) Osoby nieletnie muszą dostarczyć zgodę opiekuna na uczestnictwo w Konkursie
12) Wręczenie nagród laureatom Konkursu połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej
nastąpi w styczniu 2017 r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Spytkowie. Planowany czas ekspozycji prac w Galerii na śmieciach do końca lutego
2017r. Organizator Konkursu poinformuje Laureatów o dokładnym terminie wręczenia
nagród.

