Konkurs fotograficzny „Rykowisko 2016”
Regulamin
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Rykowisko 2016” jest Stowarzyszenie
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
2. Konkurs jest ogłoszony na stronie http://puszcza.pracownia.org.pl/rykowisko/konkurs2016
3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie za
pisemną zgodą opiekuna prawnego przesłaną na adres mailowy
biuro@pracownia.org.pl w formie skanu tekstu z podpisem opiekuna.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zdjęcia przedstawiające rykowisko
bezpośrednio na adres mailowy: biuro@pracownia.org.pl w tytule e-maila
umieszczając dopisek „Konkurs Rykowisko 2016” oraz imię i nazwisko autora
zdjęcia, lub poprzez dyski wirtualne takie jak: Google Drive, Dropbox, SkyDrive,
Wetransfer i wysłanie linka na adres: biuro@pracownia.org.pl. W komentarzu dodać
można informacje na temat tego, gdzie zdjęcie zostało wykonane lub jakie ciekawe
okoliczności temu towarzyszyły.
6. Należy wysłać dwa rozmiary każdego zdjęcia:
a) rozmiar dłuższego boku zdjęcia wysyłanego na adres mailowy w celu oceny przez
Jury powinien być nie mniejszy niż 1920 piksel. Plik ze zdjęciami prosimy opisać w
następujący sposób: Rykowisko_2016_tytuł_imię_nazwisko_j.
b) rozmiar zdjęcia na potrzeby publikacji na FB (nagroda publiczności) nie powinien
przekraczać 1000 pikseli na dłuższym boku. Plik ze zdjęciami prosimy opisać w
następujący sposób: Rykowisko_2016_tytuł_imię_nazwisko_fb.
7. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 zdjęć.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które przed ogłoszeniem wyników
Konkursu zostały nagrodzone w innych konkursach ogólnopolskich lub
międzynarodowych.
9. Zdjęcia zgłaszać można od 19.09.2016 do 23.10.2016 włącznie.
10. W terminie do 6.11.2016 Nastąpi ogłoszenie wyników na stronie
facebook.com/Rykowisko.dla.jeleni. Wyboru zwycięskich i wyróżnionych prac
dokona Jury, w skład którego wchodzą: Adam Ławnik (Związek Polskich Fotografów
Przyrody) – przewodniczący Jury, Adam Wajrak (Gazeta Wyborcza), Diana Maciąga
(Sekretarz ZPFP).
Dodatkowo na stronie facebook.com/Rykowisko.dla.jeleni umieszczony zostanie
album ze wszystkimi zgłoszonymi do konkursu zdjęciami. Zdjęcie, które otrzyma
największą ilość polubień zdobędzie Nagrodę Publiczności. Głosowanie publiczności
trwa od momentu zamieszczenia albumu na stronie do 06.11.2016 do godz. 22.00.
11. W Konkursie oceniane będą jedynie zdjęcia przedstawiające zwierzęta żyjące na
wolności, wykonane w latach 2014 - 2016. Poza zdjęciami wykonanymi w Polsce
dopuszcza się zdjęcia wykonane w Europie Środkowej i w regionie Karpat. Prace
wykonane w ogrodach zoologicznych, ośrodkach hodowlanych, zawierające fotografie
zwierząt udomowionych i tresowanych nie zostaną do konkursu dopuszczone.

12. Autorzy zdjęć oświadczają, że wykonując zdjęcia stosowali się do zaleceń Kodeksu
Etycznego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Organizator stoi na stanowisku, że
na pierwszym miejscu muszą być stawiane bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt oraz
stosowanie się do zasad przebywania w obszarach chronionych (parki narodowe,
rezerwaty, ostoje zwierzyny, itp.). Zdjęcia budzące podejrzenia, że przy ich
wykonaniu ucierpiała przyroda lub nierespektowane były przepisy dot. wyżej
wymienionych obszarów nie zostaną do konkursu dopuszczone.
13. Dopuszczalna jest obróbka globalna fotografii w programie graficznym (regulacja
poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, temperatury barwowej, rozjaśnianie i
przyciemnianie obrazu, odszumianie, konwersja do b&w) oraz następujące techniki
obróbki fotografii: kadrowanie, stemplowanie zanieczyszczeń i martwych pikseli na
matrycy. Wycinanie i wklejanie elementów na fotografiach jest zabronione. W razie
wątpliwości jury ma prawo zażądać od uczestnika konkursu przedstawienia
oryginalnego pliku (RAW, JPG itp.).
14. Podczas oceny prac pod uwagę brana będzie ich wartość artystyczna oraz wierność
tematyce konkursu. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć, które
prezentują zbyt niski poziom techniczny (nieostrość niebędąca środkiem artystycznym
itp.).
15. Przyznane zostaną nagrody:
a) Grand Prix – bon dla dwóch osób na pobyt weekendowy w agroturystyce Dom na
Wschodzie w okolicy Puszczy Białowieskiej. Realizacja bonu wymaga
wcześniejszego ustalenia terminu pobytu z właścicielami agroturystyki;
b) Wyróżnienia – książki o tematyce przyrodniczej i koszulki;
c) Nagroda publiczności – bon na wycieczkę fotograficzną po Puszczy Białowieskiej z
przewodnikiem – fotografem przyrody – realizowaną przez firmę Turystka
Przyrodnicza „Sóweczka”. Realizacja bonu wymaga wcześniejszego ustalenia terminu
pobytu z przedstawicielem firmy.
Nie ma możliwości wymiany nagród na ich równowartość pieniężną.
16. Uczestnicy, którzy wezmą udział w konkursie oświadczają, że są autorami
nadesłanych prac i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszyli własności
intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. W
przypadku zgłoszeń roszczeń w sprawie naruszenia praw osób trzecich wszelkie
koszty Organizatora z nimi związane pokrywa uczestnik konkursu, który te prawa
naruszył.
17. Autorzy nagrodzonych zdjęć wyrażają zgodę na wykorzystanie ich prac (podpisanych
imieniem i nazwiskiem) przez Organizatora Konkursu – Stowarzyszenie Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot w celach niekomercyjnych związanych z promocją akcji
„Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie, o których poinformuje uczestników Konkursu zamieszczając informację
na stronie https://www.facebook.com/Rykowisko.dla.jeleni
19. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Komisja zastrzega sobie
prawo do nieprzyznania nagród.
20. Konkurs „Rykowisko 2016” nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani
przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Uczestnik konkursu
oświadcza, że w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności.

21. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wyżej podanego
regulaminu.

