REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego „Mój ekodzień”
1. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt. „Mój ekodzień” jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
Zakład NFOŚ z siedzibą przy ul. Sobieszyńskiej 8, 00-764 Warszawa (dalej zwanym: „Organizatorem”).
Konkurs organizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Zrób
prezent sobie i środowisku” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.ekoprezent.org
2. CELE KONKURSU
Celami Konkursu są:







popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska i zmian klimatu;
zwrócenie uwagi na ograniczenia wpływu człowieka na zmiany klimatu, zmniejszenia
niekorzystnego wpływu człowieka na otaczające go środowisko;
promowanie pro-ekologicznych postaw w społeczeństwie, dzięki którym, każdy uczestnik
może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń, co przełoży się bezpośrednio na zrównoważony rozwój ;
poznanie indywidualnego spojrzenia na ekologię;
propagowanie, wśród osób w każdym wieku, sztuki fotografowania, jako jednej z form
artystycznego wyrazu, a także znakomitego środka komunikacji międzyludzkiej.

3. UCZESTNICY
W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i profesjonalista (dalej
zwany: „Uczestnikiem”). Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w Konkursie. W
przypadku osób niepełnoletnich – wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie się i udział
w Konkursie osoby niepełnoletniej.
4. CZAS TRWANIA KONKURSU I WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
Konkurs trwa od 17 lutego 2014 roku do 25 kwietnia 2014 roku.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) rejestracja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Konkurs
na stronie internetowej www.ekoprezent.org
b) zaakceptowanie warunków uczestnictwa w Konkursie („Oświadczenie Uczestnika Konkursu”
zamieszczone na stronie Konkursu) i wysłanie skanu podpisanego Oświadczenia na adres:
konkurs@ekoprezent.org (w tytule maila wpisując: OŚWIADCZENIE + imię i nazwisko
uczestnika Konkursu) lub oryginału pocztą tradycyjną na adres:

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY MÓJ EKODZIEŃ
Prace konkursowe może przesyłać jedynie Uczestnik, który dopełni wszystkich wyżej wskazanych
czynności formalnych. W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne, które spełnią wymogi
techniczne opisane w Regulaminie i w terminie wskazanym w Regulaminie zostaną przesłane do
Organizatora, tj. najpóźniej do 25 kwietnia 2014 roku (włącznie) znajdą się w posiadaniu
Organizatora.
Przesłanie zdjęć możliwe jest poprzez maila, na adres: konkurs@ekoprezent.org
W tytule maila należy wpisać: imię + nazwisko + zdjęcie nr 1/2/3
Poprzez przesłanie zdjęcia (lub zdjęć) na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z
Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
Zdjęcia nadesłane do Konkursu muszą spełniać następujące warunki:
a) nawiązywać do celów Konkursu;

b) zostać nadesłane jako pliki cyfrowe w formacie JPG kompresja 10, kolor (RGB) lub
czarno-biały (greyscale), krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 2000 pikseli;
c) dodatkowo istnieje możliwość przesłania, na własną odpowiedzialność, zdjęcia/zdjęć
wykonanych dowolnym telefonem komórkowym. Warunkiem jest spełnienie przez powyższe
prace wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
Jeden Uczestnik może nadesłać łącznie do 3 zdjęć. W przypadku nadesłania większej liczby zdjęć
przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru 3 zdjęć metodą losową, bez
uwzględnienia w Konkursie pozostałych prac tego Uczestnika.
6. FINAŁ I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 8 maja 2014 roku.
Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury Konkursu, które zostanie powołane najpóźniej do dnia
25 kwietnia 2014 roku. Ogłoszenie składu jury Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2014
w zakładce Konkurs na stronie internetowej www.ekoprezent.org.
Werdykt jury jest ostateczny.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 8 maja 2014 roku, poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej www.ekoprezent.org w zakładce Konkurs.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową w ciągu 5 dni od daty
rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres wskazany w treści formularza
zgłoszeniowego. W przypadku, gdy laureat Konkursu nie poda danych kontaktowych, jury ma prawo
– według własnego uznania – albo dokonać kolejnego wyboru, albo wezwać laureata do podania

danych, publikując na stronie internetowej www.ekoprezent.org nagrodzone zdjęcie i wzywając
autora do kontaktu z Organizatorem. W przypadku niezgłoszenia się autora tak opublikowanego
zdjęcia w ciągu kolejnych 2 dni roboczych od daty internetowej publikacji, Organizator wybierze
kolejnego laureata.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych zdjęć w swojej działalności
promocyjnej bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma
obowiązku wykorzystania zdjęć.
7. NAGRODY
Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na pokonkursowych wystawach
organizowanych na terenie całego kraju. Nagrodą specjalną dla laureatów Konkursu za I i II miejsce
będzie sprzęt multimedialny: tablety, za zajęcie III miejsca odtwarzacz mp3. Prace wyróżnione
otrzymają nagrody pocieszenia: ekotorby filcowe.
8. POSTANOWIENIA DODATKOWE
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości
obciąża Uczestnika Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i
wszelkich działaniach promocyjnych.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych
prac w działaniach promocyjnych Konkursu i Centrum UNEP/GRID-Warszawa, na co każdy Uczestnik
wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Uczestnik przesyłając prace na
Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie
prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w
dacie wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:
a) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie, m.in. choć
nie wyłącznie w postaci książki i CD-ROM-u;
b) wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez
siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
c) używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora, drukowanych i elektronicznych (internetowych).
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora
w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby
nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub
majątkowych praw autorskich.
9. Postępowanie reklamacyjne

Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu jury, który stanowi wyraz subiektywnej oceny prac
przez członków jury. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na
niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym
Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie lub pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z
potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od
daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu
czterech dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: biuro@ekoprezent.org albo
Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez komisję nadzorującą w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od
daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający
nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie
zawierającym zgłoszenie reklamacji.
10. Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane
osobowe oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

