
   KONKURS FOTOGRAFICZNY     
Formularz uczestnictwa

Prosimy o wypełnienie formularza  czytelnie drukowanymi literami 

/ w przypadku niedostosowania się do  prośby organizatora  przesłane fotografie nie zostaną dopuszczone do konkursu/

Każdą fotografię przysłaną na konkurs należy podpisać drukowanymi literami  z tyłu w prawym dolnym rogu. 
Opis fotografii -  imię i nazwisko  adres  i nr telefonu oraz nr fotografii i tytuł. 

                   
…………………………………………………………………………………………………

 Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………
                             Miejscowość    kod pocztowy 

…………………………………………………………………………………………………
                            Ulica nr domu /  nr mieszkania

…………………………………………………………………………………………………
                            Tel kontaktowy                                                                                  e-mail
                                                                       
                                       

OŚWIADCZENIE
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  zgłoszeniu  do  konkursu  fotograficznego
organizowanego przez Gospodarstwo Pasieczne,, Sądecki Bartnik,,, na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
Organizatora, zgodnie z ,,Ustawą o ochronie danych osobowych,, z dnia 29.08.1997r.   ( Dz.U. z 2002 r. nr 101.poz.926 z
pózn.zm.)

……………………………………………                   ….  ………………………………………….
miejsce i data złożenia oświadczenia                                                                                                                    podpis uczestnika
konkursu

Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie.



…………………………………………………………………………………………………
                    Imię i nazwisko uczestnika konkursu  /proszę wypełnić drukowanymi literami

WYKAZ PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS

Każdy z uczestników może przesłać na konkurs od 1 do 5 fotografii o wymiarach min. 30 cm x 
40 cm

Nadesłane na konkurs fotografie pozostają w archiwum organizatora i po rozstrzygnięciu 
konkursu  nie będą odsyłane.

              Tytuł pracy                                                     

1.     …………………………………………………………………………………………

2.     …………………………………………………………………………………………

3.     …………………………………………………………………………………………

4.     …………………………………………………………………………………………

5.     …………………………………………………………………………………………

 PRAWA AUTORSKIE – OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zdjęcia  przesłane  przeze mnie na konkurs  fotograficzny  organizowany przez  Gospodarstwo
Pasieczne ,, Sądecki Bartnik,, są mojego autorstwa, co oznacza że posiadam prawa autorskie i majątkowe do ich eksploatacji
na wszystkich polach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i go akceptuję w całości.

…………………………………………..                         …………...………………………………...

miejsce i data złożenia oświadczenia                                                           podpis uczestnika konkursu   składającego oświadczenie

      



INFORMACJE  ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU 

Do przesłanych na konkurs fotografii  należy dołączyć płytę CD,DVD lub pendrive z cyfrowym zapisem nadesłanych prac  zapisanych w
formacie JPG lub TIFF oraz wypełnione wszystkie formularze dotyczące konkursu / formularz uczestnictwa, oświadczenia, wykaz prac
nadesłanych na konkurs oraz podpisaną  informację organizacyjną dotyczącą konkursu. Każdy nośnik cyfrowy  należy opisać imieniem i
nazwiskiem oraz adresem - czytelnie drukowanymi literami. 

Fotografie wraz z pełną dokumentacją wypełnioną na firmowych pobranych formularzach prosimy przesłać w dobrze zabezpieczonych
opakowaniach  tak  by  fotografie  w  czasie  transportu  nie  uległy  zniszczeniu.  Każda  fotografia  powinna  zawierać  umieszczony  na
odwrocie czytelny opis zawierający: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy i tytuł pracy. 

Uczestnicy  konkursu  mogą  przesłać  na  konkurs  wyłącznie  fotografie  własnego  autorstwa,  wykonane  samodzielnie,  do  których
posiadają pełne prawa autorskie lub majątkowe.

Fotografie z pełną dokumentacją  uczestnik konkursu przesyła z dopiskiem Konkurs fotograficzny na adres:
Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik  sp. z o.o.

33 -331 Stróże 235  
Prace uszkodzone w transporcie i nie spełniające warunków nie będą oceniane w konkursie.
Ostateczny termin nadesłania prac  01 .07. 2019  roku. Decyduje data wpłynięcia do organizatora.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I nagroda   2500 zł ,      II nagroda  1500 zł,     III nagroda 1000 zł  oraz wyróżnienia rzeczowe. 
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

     ……………………………………………………………… 
                                                                                      podpis  uczestnika konkursu    

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Organizatorem konkursu jest  Gospodarstwo Pasieczne ,, Sądecki Bartnik ,, sp. z o.o. 33 – 331 Stróże 235

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

W konkursie mogą wziąć udział osoby które ukończyły 18 rok życia i są pełnoletnie.

Konkurs jest w formie otwartej skierowany  do  pszczelarzy, miłośników przyrody, studentów i uczniów szkół średnich którzy ukończyli
18 rok życia, artystów fotografików, fotografów zawodowych oraz fotografów amatorów.

Tematem konkursu jest szeroko pojęta tematyka pszczelarstwa, pszczół i produktów pszczelich.

Konkurs w nowej formule proponuje hasła które mogą być kierunkiem wyboru tematu  fotografii przesłanych na konkurs

Informacje organizacyjne dotyczące konkursu oraz informacje w formularzach do wypełnienia  są częścią regulaminu konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn – w takim przypadku wszystkie nadesłane prace 
zostaną odesłane do autorów.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

                                                                                                           ………………………………………………………………..
podpis uczestnika konkursu


