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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Przyroda i turystyka na Zalewie Szczecińskim”
1. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Szczeciński w ramach
międzynarodowego projektu ARTWEI (Action for the Reinforcement of the
Transitional Waters' Environmental Integrity - Działanie dotyczące wzmocnienia
środowiskowej integralności wód przejściowych).
2. Partnerem konkursu jest "EUCC - Die Küsten Union Deutschland“ (Niemiecka Unia
na Rzecz Wybrzeża) oraz Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne.
3. Głównym celem konkurs jest rozpropagowanie Zalewu Szczecińskiego jako istotnego
zbiornika wodnego Województwa Zachodniopomorskiego łączącego dwa narody oraz
będącego strefą przejściową pomiędzy wodami śródlądowymi a Morzem Bałtyckim.
4. Prace konkursowe powinny być wykonane na Zalewie Szczecińskim lub w jego strefie
brzegowej.
5. Konkurs adresowany jest do fotografów amatorów.
6. Konkurs jednocześnie odbywa się po stronie polskiej i niemieckiej.
7. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Przyroda na Zalewie
Szczecińskim”, „Turystyka na Zalewie Szczecińskim”.
8. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
9. W ramach konkursu stworzona została witryna internetowa www.artwei-photo.eu, na
której uczestnicy znajdą niezbędne informacje na temat konkursu. Zdjęcia
konkursowe umieszczane będą w wersji cyfrowej (w formacie JPG) w bazie
danych EUCC - Die Küsten Union Deutschland, która została do tego celu
przystosowana. Prace można umieszczać na stronie konkursu od 1 lipca do 18
września 2011 r.
10. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia w
każdej kategorii, wykonane w dowolnej technice.
11. Osoby, chcące dostarczyć zdjęcia w wersji papierowej mogą to zrobić wysyłając
maksymalnie trzy zdjęcia na adres: Wydział Nauk o Ziemi (Dominik Zawadzki
Konkurs Foto) ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin. Graniczną datą otrzymania przez
organizatorów prac konkursowych w wersji papierowej jest 18 września (nie decyduje
data stempla pocztowego). Przesyłane prace nie będą zwracane. Wraz z ze zdjęciami
należy przesłać oświadczenie z Załącznika 1.
12. Zamieszczone na witrynie internetowej konkursu zdjęcia powinny posiadać tytuł.
Zdjęcia w wersji papierowej powinny być z tyłu podpisane imieniem i nazwiskiem
oraz zawierać tytuł.
13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu konkursu oraz
oświadczenia o prawach autorskich, a także postanowień organizatora, które są
wiążące.
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14. Zdjęcia umieszczane na stronie konkursu (jak i te nadesłane w wersji papierowej)
mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez organizatora oraz jego partnera w celach
związanych z promocją samego konkursu, promocją Zalewu Szczecińskiego jako
akwenu wód przejściowych oraz wszelkimi innymi inicjatywami związanymi z
projektem ARTWEI.
15. Oceny prac i wyboru najlepszych zdjęć dokona Jury złożone z przedstawicieli
organizatora konkursu w terminie do 9 października 2011 roku. Od decyzji Jury nie
przysługuje odwołanie.
16. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani listem poleconym lub drogą
elektroniczną.
17. Laureaci zostaną nagrodzeni na uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego
2011/2012 Wydziału Nauk o Ziemi w październiku 2011. Dokładny termin
uroczystości zostanie podany do informacji na początku października 2011.
18. Organizatorzy konkursu zapewniają:
• dwie główne nagrody dla zwycięzców w danej kategorii;
• nagrody za miejsca 2-4 w danej kategorii.
19. Najlepsze prace będą wywołane w dużym formacie i prezentowane w Rektoracie
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Urzędzie Morskim w Szczecinie.
20. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie jury, ich rodziny oraz pracownicy
projektu ARTWEI i ich rodziny.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
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