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REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Barwy Powiatu Tarnowskiego”

organizowanego w ramach projektu „Moja edukacja ekologiczna - przyszłością dla
środowiska w moim otoczeniu.”

Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

I. Organizator Konkursu: Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

II. Adresaci Konkursu: Uczniowie szkół – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Skrzyszowie, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
w Zbylutowskiej Górze – biorący udział w ww projekcie.

III. Cele Konkursu:

- promocja edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody wśród uczniów
i mieszkańców Powiatu Tarnowskiego;
- podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej w oparciu o aktywne formy edukacji;
- podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej na temat chronionych gatunków roślin oraz obszarów
cennych przyrodniczo;

- promocja poprzez fotografię walorów przyrodniczo – krajobrazowych Powiatu Tarnowskiego;
- poznanie środowiska najbliższego regionu;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii i przyrody.

IV. Zasady Konkursu:

1. Zdjęcia powinny być tematycznie związane z walorami przyrodniczymi Powiatu Tarnowskiego.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie wykonane samodzielnie, które nie

było nagradzane w innych konkursach. Fotografie powinny być przekazane opiekunowi
szkolnemu projektu na terenie danej szkoły na płycie CD, innym nośniku lub przesłane
w wiadomości e-mail w formie cyfrowej w postaci plików komputerowych formatu JPG,
o minimalnej rozdzielczości 1200 x 1600 pikseli.

4. Do zdjęcia należy dołączyć opis w formie pliku Word, stanowiący załącznik do regulaminu,
zawierający: imię i nazwisko wykonującego zdjęcie, pełna nazwa szkoły, miejsce wykonania
zdjęcia.

5. Nadesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że:
- uczestnik jest autorem/autorką załączonego zdjęcia;
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu;
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych
wymogów.

7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę
na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych fotografii oraz opublikowanie jego imienia,
nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na okolicznościowych
wystawach, w artykułach pokonkursowych, w albumie „Barwy Powiatu Tarnowskiego” oraz na
stronach internetowych Starostwa oraz szkół, a także na ich wykorzystywanie w celach
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promocyjnych projektu, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie
fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową,
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz
rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych i Internecie.

V. Terminarz:

1. Termin zgłaszania zdjęć do opiekunów upływa 11 maja 2012r. Fotografie nadesłane po terminie
nie będą brane pod uwagę. Opiekunowie szkolni zobowiązani są, po skompletowaniu całości prac,
do przekazania ich na płycie CD do biura projektu w terminie do 15 maja 2012r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów określonych w niniejszym regulaminie.

VI. Zasady oceny i wyboru zwycięzców:

1. Ocena zdjęć będzie przebiegać dwuetapowo:

Pierwszy etap stanowi wyłonienie do dnia 18 maja 2012r przez jury (opiekunowie szkolni projektu
i koordynator) obradujące w biurze projektu w Starostwie. Każdy z opiekunów wybierze po 10 fotografii
ze swojej szkoły, natomiast koordynator po 10 zdjęć z każdej szkoły, przyznając wybranym pracom punkty
zgodnie ze skalą od 1pkt do 10pkt. Na ocenę końcową fotografii składać się będzie suma punktów
otrzymanych od jurorów. Jury oceniać będzie: oryginalność prac, technikę wykonania prac, zgodność
z regulaminem Konkursu. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, oceniane będą według tych samych
kryteriów. Decyzje Jury są ostateczne. Najciekawsze fotografie zostaną zebrane i wystawione na wystawie
w każdej ze szkół po 10 fotografii o największej liczbie punktów.

Drugi etap stanowi wyłonienie przez rodziców na zebraniach szkolnych spośród wybranych przez ww jury
fotografii po trzy zdjęcia w każdej szkole. O zwycięstwie zdecyduje liczba głosów oddanych przez
rodziców. Trzy zdjęcia w każdej ze szkół, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną nagrodzone.
Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronach
internetowych. W czerwcu 2012 nastąpi uroczyste podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników,
rozdanie nagród, prezentacja prac nagrodzonych i otwarcie wystawy pokonkursowej w Starostwie.
Najciekawsze fotografie zostaną zebrane i wydane w albumie „Barwy powiatu Tarnowskiego”
prezentującym walory przyrodnicze regionu tarnowskiego.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, u opiekunów szkolnych projektu
oraz na stronach internetowych.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2012r. i obowiązuje do dnia zakończenia
Konkursu.

Sporządził: Zatwierdził:

Koordynator projektu Starosta Tarnowski

Monika Marczyk – Augustyńska Mieczysław Kras
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Załącznik do regulaminu Konkursu fotograficznego „Barwy Powiatu Tarnowskiego” –
Opis zdjęcia

Imię:
Nazwisko:
Nazwa szkoły:
Miejsce wykonania zdjęcia:




