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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„SEGREGACJA W OBIEKTYWIE- DOBRE I ZŁE NAWYKI” 

 

 

ORGANIZATORZY:  Związek Gmin Dolnej Odry 
 

 
1. Cele konkursu: 

 

• Promowanie zasad segregacji odpadów oraz sposoby postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi, a także rola recyklingu, 

• Promowanie  praktyk z życia uczestników konkursu przedstawiających pozytywne  
i negatywne przykłady selektywnej zbiórki odpadów w najbliższym otoczeniu, 

• Upowszechnianie idei segregowania odpadów komunalnych, a przez to kształtowanie 
wśród lokalnej społeczności świadomych postaw proekologicznych. 

• Zainteresowanie twórców i odbiorców fotografii tematyką selektywnej zbiórki odpadów, 

• Kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody, sposobów ograniczania 
odpadów oraz wprowadzania ekologicznego stylu życia, 

• Rozwijanie zdolności i talentów fotograficznych wśród dzieci i młodzieży. 
 

 
2. Adresaci konkursu: 

 

• Uczniowie klas „0”-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum usytuowanych na 
terenie Związku Gmin Dolnej Odry 

  
 

3. Ogólne zasady i terminarz konkursu: 

 
� W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli 

Organizatora oraz członków Komisji Konkursowej 
� Zdjęcia muszą być związane  tematycznie z segregacją odpadów. 
� Zdjęcia będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych:  

� uczniowie klas „0” – III szkół podstawowych 
� uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 
� uczniowie klas I – III gimnazjum  

� Prace należy nadsyłać pocztą na adres: Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57,     
74-500 Chojna z dopiskiem ,, SEGREGACJA W OBIEKTYWIE-DOBRE I ZŁE NAWYKI” lub 
osobiście dostarczyć do biura ZGDO w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2014r. 

� Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu 
� Prace, które nie będą spełniać wymogów regulaminowych, nadesłane po terminie o 

którym mowa powyżej, wykonane niesamodzielnie przez uczestników konkursu, 
pozbawione opisu lub opisane nieczytelnie nie będą oceniane . 



� O terminie i miejscu podsumowania konkursu, rozdaniu nagród jego uczestnicy zostaną 
powiadomieni przez organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem. 

� Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: 
www.zgdo.eu  

� Złożone prace przechodzą na własność Organizatora. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich o których mowa w 
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć zgłoszonych w konkursie 
w celach promocji i popularyzacji akcji segregowania odpadów komunalnych na terenie 
ZGDO, w szczególności poprzez ich umieszczenie na folderach, plakatach, ulotkach oraz 
innych materiałach promocyjnych 

 
 

4. Wymagania pracy konkursowej 

 

� Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki związanej z selektywną zbiórką odpadów 
� Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą w wersji papierowej 

Format A4, oraz w wersji cyfrowej 
� Każde zdjęcie powinno być opatrzone metryczką zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego 

regulaminu 
� Uczestnicy konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, 

w szczególności praw autorskich. 
� Dopuszczalne formaty: JPG z maksymalną jakością (bez kompresji) 
� Dopuszczalne są zdjęcia wykonane dowolnym aparatem fotograficznym bez modyfikacji 
� Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedna pracę konkursową 

 
 

5. Ocena prac 

 

• Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu w 
minimum trzy osobowym składzie. 

• W ocenie prac będą brane pod uwagę m.in: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, 
pomysłowość, oraz estetyka wykonania, kompozycja i walory artystyczne, poziom 
merytoryczny pracy. 

• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 
 

 
6. Nagrody 

 

• Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej 
kategorii wiekowej. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania 
wyróżnień. 

• Dla laureatów konkursu przewidziano również dyplomy. 

• Zakup nagród zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
  


