Regulamin Konkursu Fotograficznego
„CHEMIA W OBIEKTYWIE”
Organizatorem konkursu fotograficznego, towarzyszącego VIII Międzynarodowym
Warsztatom Fotograficznym "Energia 2018" w Bełchatowie jest firma Megmar, sponsor
wydarzenia.
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy VIII Międzynarodowych Warsztatów
Fotograficznych "Energia 2018".
1. Cel i tematyka konkursu:
Celem konkursu jest:
•
•

zainteresowanie tematyką chemii, dostrzeżenie jej aspektów w otaczającym nas
świecie oraz uwrażliwienie na konieczność ochrony przyrody
kształtowanie świadomości pro-ekologicznej i pro-środowiskowej uczestników
konkursu, rozwijanie umiejętności dostrzegania tego, co często jest tak bardzo
ulotne i nieokreślone.

2. Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•

•
•

•

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz
członkowie ich rodzin.
Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w postaci plików
elektronicznych w formacie i jakości pozwalającej na wykonanie wydruku w
formacie 20x30 cm lub większym.
W opisie zdjęcia należy umieścić imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz informacje
dotyczące miejsca i daty wykonania fotografii.
Zdjęcia muszą być wykonane w sposób uwzględniający zasady ochrony przyrody i
środowiska wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
oraz z zachowaniem zasad własnego bezpieczeństwa i poszanowania praw
własności.
Udział w konkursie wezmą osoby, które do dnia 11 czerwca 2018 r. nadeślą drogą
mailową swoje prace na adres: media@megmar.com.pl z dopiskiem: Konkurs
fotograficzny „CHEMIA W OBIEKTYWIE”

3. Organizacja konkursu

•
•
•

Konkurs rozstrzygnięty zostanie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą:
Magdalena Drac-Tatoń, Natalia Maciejewska oraz Przemysław Dubiński.
Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
megmar.com.pl oraz w mediach społecznościowych firmy Megmar do 15 czerwca
2018 roku.

4. Nagroda
Przewiduje się przyznanie nagrody rzeczowej:
Główna nagroda - voucher na pobyt weekendowy dla dwóch osób z masażem
(endermologia) w gospodarstwie agroturystycznym Zakrzewie.
•
•
•

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych.
Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej firmy
Megmar oraz w mediach społecznościowych firmy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaprezentowania również innych,
nienagrodzonych prac.

5. Inne postanowienia
•
•

•
•

Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność organizatora konkursu.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na
przekazanie organizatorom majątkowych praw autorskich do fotografii i na ich
bezpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych na zasadach określonych w
niniejszym punkcie (udzielenie licencji). Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje
następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet,
materiały drukowane (w tym foldery reklamowe Megmar), wystawy, konferencje,
targi i inne imprezy specjalne, skierowane do społeczeństwa. Upoważnienie do
korzystania z fotografii na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji
następuje nieodpłatnie.
Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje
poprzez wzięcie udziału w konkursie
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

6. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe Uczestników Konkursu, na podstawie udzielonej przez nich zgody, będą
przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach
określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

