
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ROLNICTWO I JEGO OTEOCZENIE” 

 

I. Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu „ Rolnictwo i jego otoczenie” jest Śląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego zwany dalej Organizatorem. 

II. Cel i tematyka konkursu 

Celem konkursu jest zebranie fotografii związanych z rolnictwem i jego otoczeniem dla 

stworzenia bazy zdjęć do wykorzystania  w działalności dydaktyczno-wydawniczej ŚODR. 

III. Zasady konkursu 

1. Konkurs trwa od 25.01.2016-29.02.2016 r. 

2. Uczestnikiem konkursu może być każdy pracownik (doradca) ośrodka, zarówno z 

PZDR jak i Oddziałów w Bielsku-Białej i Mikołowie 

3. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą nadesłania zdjęć,  i równoczesnym 

zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. 

4. Wysłanie fotografii jest jednoczesne z oświadczeniem, że zgłaszającemu przysługuje 

całość praw autorskich, nie narusza praw autorskich osób trzecich,  a  uczestnik 

wyraża zgodę na rozpowszechnianie elementów widocznych na zdjęciu w 

wydawnictwach ŚODR oraz stronie internetowej ośrodka. 

Autorskie prawa majątkowe do zdjęć zostają przy autorze, a sam autor zgadza się na 

nieograniczone publikowanie fotografii w działalności wydawniczo- informacyjnej 

ośrodka. 

5. Tematyka zdjęć obejmuje następujące kategorie: 

- Produkcja zwierzęca 

- Produkcja roślinna 

- Mechanizacja rolnictwa 

- Przyroda, wieś i otoczenie 

 

6.  Uczestnik konkursu o którym mowa w pkt.2, powinien przesłać co najmniej 1 zdjęcie   z 

każdej kategorii lub/i zestaw tematyczny do 5 zdjęć z wybranej kategorii. Zdjęcia mogą być 

zarówno archiwalne jak i wykonane na bieżąco. 

7. Każde zdjęcie powinno być opisane tj. imię i nazwisko autora oraz co przedstawia (np. łąka 

na Hali Boraczej) 

8. Format zdjęć: plik cyfrowy jpg. Wymiar zdjęcia minimum 3400 pixeli na dłuższym boku 

oraz rozdzielczości minimum 300 dpi. Plik ze zdjęciami można przesłać elektronicznie na 

adres mailowy: K.Kwasniewska@odr.net.pl lub w formie płytek CD z dopiskiem „KONKURS 

FOTO” 

mailto:K.Kwasniewska@odr.net.pl


9. Zabronione jest stosowanie technik fałszowania rzeczywistości w tym szczególnie 

fotomontaż.  

10. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć upływa w DNIU 29.02. 2016 r. 

 

IV. Ocena prac i nagrody 

1. Fotografie zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym  przez Dyrektora 

Ośrodka 

2. Jury dokona oceny nadesłanych fotografii biorąc pod uwagę wartość artystyczną, 

jakość i oryginalność zdjęć 

3. Spośród nadesłanych zdjęć jury wyłoni najlepsze 3 fotografie przyznając ich autorom 

I, II i III miejsce oraz wyróżnienia 

4. O ilości wyróżnień zadecyduje jury w trakcie oceny zdjęć. 

5. O charakterze nagród  i ich podziale decyduje Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z 

jury 

6. Decyzje jury są wiążące i ostateczne 

7. O decyzji jury osoby nagrodzone i/bądź wyróżnione zostaną powiadomione 

telefonicznie lub mailowo. 

8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej ośrodka 

www.czwa.odr.net.pl 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego 

10. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29.lipca 1992 r  o grach 

losowych i zakładach wzajemnych. (D.U. nr 68 poz.341 z późn. zm.) 
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