ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
HUFIEC CZĘSTOCHOWA
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
zapraszają do udziału

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
POD HASŁEM „ZDJĘCIE Z ENERGIĄ W TLE”
w ramach obchodów MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ ENERGII
Celem konkursu jest propagowanie działań i zachowań proekologicznych
związanych przede wszystkim z oszczędnością energii. Wyrabianie
Wyrabianie
właściwych propro-ekologicznych postaw u dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Częstochowy.
Przedmiotem konkursu
konkursu powinny być zdjęcia
i zachowania związane z oszczędnością energii.

propagujące

działania

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZDJĘCIE Z ENERGIĄ W TLE”
1. Organizatorem konkursu jest
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa
ul. Wilsona 34
4242-200 Częstochowa
www.czestochowa.zhp.pl
tel. 34 387 10 18
2. Konkurs jest współfinansowany ze środków gminy miasta Częstochowy.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących – w szczególności uczniów
szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, jak również pełnoletnich mieszkańców
Częstochowy.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie
za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.
7. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną
przez Internet.
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8. Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli i max. w plikach
nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres hufiec@czestochowa.zhp.pl
w formie załączników do listu elektronicznego.
9. W treści maila /listu elektronicznego należy podać:
tytuł pracy,
imię i nazwisko,
wiek,
adres autora,
telefon kontaktowy,
komentarz do zdjęcia,
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego regulaminu.
10. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na
własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do
nadesłanych prac.
11. Zdjęcia należy nadsyłać do 26 maja 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
29 maja 2014 r. podczas festynu w ramach MIEJSKICH DNI INTELIGENTNEJ

ENERGII.
12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są
ostateczne.
13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
14. Nagrodzone
prace
będą
www.czestochowa.zhp.pl

opublikowane

na

stronie

internetowej

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie
oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach
działań Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Częstochowa.
16. Organizatorzy przewidują nagrody dla 5 najlepszych prac – 1,2,3 miejsce i 2
wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby
konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby
uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie
przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie z energią w tle”

OŚWIADCZENIA:
1* - Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………... (imię
i nazwisko) oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu
Fotograficznego „Zdjęcie z energią w tle” i akceptuję jego treść. Zgłoszona do
Konkursu fotografia, jest wykonana indywidualnie i samodzielnie oraz nie była
kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest wolna od jakichkolwiek praw
osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).
..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)

2* - Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………..……….
(imię i nazwisko) w Konkursie Fotograficznym „Zdjęcie z energią w tle” .
Oświadczam, iż zgłoszona do Konkursu fotografia, jest wykonana indywidualnie i
samodzielnie oraz nie była kiedykolwiek publikowana przez osoby trzecie i jest
wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
..…………………………………………………….
(data i odręczny podpis)

* oświadczenie nr 1 wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w konkursie
** oświadczenie nr 2 wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich
biorących udział w konkursie

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE,
DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ
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