Regulamin Konkursu Interdyscyplinarnego
I Festiwal Sztuk Leśnych
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin konkursu (Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs

interdyscyplinarny I Festiwal Sztuk Leśnych (dalej: Konkurs).
2.

Organizatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Głogów (dalej: Organizator) z siedzibą w Głogowie

Małopolskim, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski, NIP: 813-00-04-118.
3.

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§2. Zasady Konkursu

1.

Konkurs obejmuje trzy główne płaszczyzny twórcze i kategorie szczegółowe (łącznie 5 kategorii):


Fotografię;



Literaturę, w tym:
•

Opowiadanie;

•

Wiersz



2.

Plastykę, w tym:
•

Malarstwo;

•

Rysunek.

Organizator powołuje jury Konkursu (dalej: Jury) w co najmniej trzyosobowym składzie, osobno dla

każdej płaszczyzny twórczej, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz
wyłonienie zwycięzców.
3.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, z wyjątkiem członków Jury i ich najbliższej rodziny

(małżonków, dzieci własnych i/lub przysposobionych, rodziców i rodzeństwa).
4.

Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I – od 10 do 15 lat włącznie;
Kategoria II – od 16 do 19 lat włącznie;
Kategoria III – powyżej 20 lat.

5.

Tematem konkursu jest polski las, zwierzęta leśne, turystyka w lesie, gospodarka leśna.

6.

Każdy Uczestnik Konkursu Festiwalu Sztuk Leśnych (dalej: Uczestnik) może przesłać maksymalnie

5 prac w każdej z kategorii (głównej i szczegółowej – łącznie maksymalnie 25 prac).

7.

Prace nadsyłane mogą być za pomocą poczty tradycyjnej (kategoria: Plastyka), na adres:

Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski, z dopiskiem „I Festiwal Sztuk
Leśnych”, elektronicznej (kategorie: Fotografia i Literatura), na adres: glogow@krosno.lasy.gov.pl – tytuł
wiadomości: „I Festiwal Sztuk Leśnych” lub osobiście do biura Organizatora w godzinach pracy (tj. w dni
robocze w godzinach 7:15-15:15 – każda kategoria).
8.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie również Karty Zgłoszenia Konkursowego

(dalej: Zgłoszenie).
9.

W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodziców.

10. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu
do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do
rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie
odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych prac, w tym brak praw
wymienionych powyżej.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań technicznych
Regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za
wulgarne i obraźliwe.
12. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
13. Autor nagrodzonego zdjęcia bezwarunkowo zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani
terytorialnie wykorzystanie go przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w tym
Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
a)

utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub

w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od
standardu, systemu lub formatu;
b)

wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;

c)

nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników

obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie prac, a także innego ich używania zgodnie
z postanowieniami Regulaminu;
d)

wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne

udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki
multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
e)

przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na

nośnikach obrazu;

f)

wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product

placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
g)

inne przypadki rozpowszechniania prac, w tym wyświetlanie prac i ich utrwaleń;

h)

dokonywanie opracowań prac, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian

i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej
sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na
wykorzystywanie opracowań.
14. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.
15. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach
informacyjnych.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zaginięcie przesyłek
przesyłanych pocztą.
17. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia pracy niezgodnej z tematem konkursu, czyli pracy
niezwiązanej z tematyką leśną lub niewykonanej na terenie Polski.
18. Kategoria konkursowa Fotografia, regulamin szczegółowy:


Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarnobiałej.



Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG. Krótszy bok zdjęcia musi mieć nie mniej niż 2000
pikseli.



Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii
poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania).



Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.

19. Kategoria konkursowa Rysunek, regulamin szczegółowy:


Prace w kategorii Rysunek mogą być wykonane techniką szkicu ołówkiem, kredkami
ołówkowymi, kredkami pastelowymi oleistymi i suchymi, atramentem lub mazakami na
papierze lub kartonie.



Prace mogą mieć format od A4 do A2 i wszystkie pośrednie.



Akceptowane są tylko prace wykonane odręcznie, zabronione jest umieszczanie na obrazie
elementów grafiki komputerowej.



Prace przyjmowane są tylko w oryginale, nieakceptowane są kopie prac.

20. Kategoria konkursowa Malarstwo, regulamin szczegółowy:


Prace w kategorii Malarstwo mogą być wykonane techniką malarstwa plakatowego,
akwarelowego, akrylowego lub olejowego na papierze, kartonie lub płótnie.



Prace mogą mieć format od A4 do A2 i wszystkie pośrednie.



Akceptowane są tylko prace wykonane odręcznie, zabronione jest umieszczanie na obrazie
elementów grafiki komputerowej.



Prace przyjmowane są tylko w oryginale, nieakceptowane są kopie prac.

21. Kategoria konkursowa Wiersz, regulamin szczegółowy:


Teksty nadesłane w kategorii Wiersz muszą być zapisane w formacie PDF, rozmiar czcionki:
12, opcje interlinii: 1,5..



Tekst wiersza może mieć charakter rymowany lub nie, w dowolnym układzie wersów i/lub
rymów.



Wiersze mogą zawierać maksymalnie 1000 znaków.



Zabronione jest kopiowanie cudzych prac w całości lub w fragmentach.



Zabronione jest przedstawianie w opowiadaniu rzeczywistych osób lub zdarzeń.

22. Kategoria konkursowa Opowiadanie, regulamin szczegółowy:


Teksty nadesłane w kategorii Opowiadanie muszą być zapisane w formacie PDF, rozmiar
czcionki: 12, opcje interlinii: 1,5.



Opowiadanie może mieć dowolny charakter mieszczący się w granicach tego rodzaju
literackiego.



Opowiadania mogą zawierać maksymalnie 3000 znaków.



Zabronione jest kopiowanie cudzych prac w całości lub w fragmentach.



Zabronione jest przedstawianie w opowiadaniu rzeczywistych osób lub zdarzeń bez pisemnej
zgody osób przedstawianych.
§ 3. Nagrody

1.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w każdej z pięciu kategorii i trzech grup wiekowych osobno, w zakresie

trzech miejsc: pierwszego, drugiego i trzeciego.
2.

Przewidywana jest również nagroda główna dla ogólnego Zwycięzcy Festiwalu poza podziałem

wiekowym i kategoriowym. Fundatorem tej nagrody jest Urząd Miasta i Gminy Głogów Małopolski.
3.

Organizator przewiduje dla Zwycięzców nagrody rzeczowe.

4.

Jedną z nagród jest wydanie najlepszych prac konkursowych w formie książki – broszury.

5.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie czasowej w Miejsko Gminnym Domu Kultury

im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim.
6.

Jury ma prawo do niewyłonienia Zwycięzcy w wypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac.

7. Wyniki Konkursu są ogłaszane na stronie internetowej Nadleśnictwa Głogów.
8.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o jego rozstrzygnięciu drogą pocztową, elektroniczną lub

telefonicznie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w karcie zgłoszeniowej,
uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem w sprawie przekazania Nagrody. W wypadku
niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników po 10 dniach od
ogłoszenia wyników Konkursu nagroda zostaje unieważniona.
§ 4. Postanowienia końcowe
1.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie Konkursu jest pani Jadwiga Jagodzińska

(tel. 17 85 10 548, e-mail jadwiga.jagodzinska@krosno.lasy.gov.pl).
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.glogow.krosno.lasy.gov.pl.
3. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od
ogłoszenia wyników na adres Organizatora.
4. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.
7.

Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.

nr 133 z 1997 r., poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.

