KONKURS FOTOGRAFICZNY – XIV EDYCJA

pt. „Razem chronimy środowisko”
Konkurs skierowany do uczniów klasy IV – VIII szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych
Termin nadsyłania zgłoszeń

Do 30 listopada 2021

Czas trwania konkursu w placówce

Do 29 kwietnia 2022

Ostateczna data dostarczenia prac do siedziby
Związku

Do 4 maja 2022

Ocena komisji

Do 10 maja 2022

Zamieszczenie wyników na stronie Związku

Do 16 maja 2022

Pisemne powiadomienie laureatów o wynikach

Maj/czerwiec 2022

Wręczenie nagród

Czerwiec 2022

Wraz z postępem technologii i urbanizacji przestrzeń dla przyrody zdaje się
pomniejszać każdego dnia (m.in. konsumpcyjny styl życia, zanieczyszczenie
środowiska, zwiększenia powierzchni zabudowanych lub silnie przekształconych).
Istnieje zatem konieczność wprowadzania działań i rozwiązań, które będą
w zgodzie ze środowiskiem. Jesteśmy integralną częścią przyrody, zatem dbając o
środowisko, dbamy o siebie.

Informuje się, iż zgłaszając się do udziału w konkursie dobrowolnie wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Odmowa podania wymaganych danych może
skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie. Ponadto istnieje możliwość zapisania, korzystania i rozpowszechniania
wizerunku uczestników. Więcej informacji na stronie 9 niniejszej broszury.
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Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu fotograficznego będącego częścią działań
edukacyjnych realizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w
Gdyni na terenie jego działania.
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
z siedzibą w Gdyni, ul. Konwaliowa 1, w dalszej części Regulaminu, zwanym Związkiem. Partnerem
konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku,
Trójmiejski Park Krajobrazowy.
Uczestnicy konkursu: w konkursie mogą wziąć udział, wyłącznie za pośrednictwem swojej placówki
oświatowej, uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII, szkół ponadpodstawowych z placówek z
terenu działania Związku, tj. gmin miejskich: Gdynia, Rumia, Reda, Sopot, Wejherowo oraz gmin
wiejskich: Kosakowo, Szemud, Wejherowo.
Temat konkursu fotograficznego: „Razem chronimy środowisko”.
Cel konkursu:
a) Przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za obecny
i przyszły stan środowiska przyrodniczego;
b) Kształtowanie postawy szacunku do przyrody, postawy odpowiedzialności i ciekawości
poznawczej oraz postawy obywatelskiej, sprzyjającej rozwoju społecznemu;
c) Zwiększenie zakresu korzystania z obserwacji bezpośrednich dokonywanych przez uczniów
w trakcie zajęć w terenie i wycieczek oraz bezpośrednie nawiązywanie do regionu, w którym
uczeń mieszka.
Warunki udziału w konkursie:
a) Zgłoszenie chęci udziału poprzez formularz on-line, zawierający informacje w zakresie
przetwarzania danych osobowych, dostępny na stronie www.kzg.pl w zakładce
Edukacja/Formularze. Placówki oświatowe, które zostaną zakwalifikowane do udziału, otrzymują
potwierdzenie terminu realizacji z około miesięcznym wyprzedzeniem.
b) Po realizacji konkursu: dostarczenie do siedziby Związku pisemnego formularza z realizacji
konkursu wraz z podpisanymi zgodami uczestników konkursu. Zgodę tę wyraża uczeń, jeżeli
skończył 16 rok życia. W przypadku, gdy uczeń nie ukończył 16 roku życia, zgodę tę podpisuje osoba
sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Zgody składane są szkolnemu
koordynatorowi konkursu, który przekazuje je organizatorowi wraz z wypełnionym formularzem z
realizacji konkursu. Wzory formularzy do pobrania ze strony internetowej www.kzg.pl (zakładka
„Edukacja -> Formularze”).
Harmonogram konkursu:
- nadsyłanie zgłoszeń: do 30 listopada 2021
- czas trwania konkursu: od dnia zgłoszenia udziału do 29 kwietnia 2022 r.
- ostateczna data dostarczenia prac do Związku 4 maja 2022
- ocena Komisji do 10 maja 2022 r.
- umieszczenie wyników na stronie www.kzg.pl do 16 maja 2022 r.
- wręczenie nagród – czerwiec 2022 r.
Zasady i tryb prowadzenia konkursu:
a) Konkurs przebiega w następujących kategoriach:
- szkoły podstawowe klasy IV – VI
- szkoły podstawowe klasy VII – VIII
- szkoły ponadpodstawowe
b) Dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora konkursu (1 osoba), który jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie konkursu na terenie placówki oraz przekazanie po zakończeniu konkursu
uzupełnionego „Formularz z realizacji konkursu” do biura Związku.
c) Uczniowie wykonują fotografie indywidualnie pod opieką szkolnego koordynatora konkursu.
d) Jeden uczeń nadsyła jedną fotografię wykonaną w swoim regionie tzn.: na terenie swojej gminy
lub pozostałych gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
e) Realizacją tematu „Razem chronimy środowisko” będzie przedstawienie różnych form działania
na rzecz dbania o przyrodę ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych ekologicznych
rozwiązań. Szukanie odpowiedzi na pytania: jak dbać o wodę? jak zapewnić czyste powietrze?
jak minimalizować wytwarzanie odpadów? Rozwiązania mogą dotyczyć zarówno działań
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gminnych, jak i indywidualnych samego mieszkańca. Ważne, aby pokazywać przykłady lokalne,
bliskie doświadczeniu ucznia;
f) Każda fotografia musi zawierać opis: imię i nazwisko autora zdjęć, klasa, adres szkoły, nazwisko
nauczyciela prowadzącego nadzór nad konkursem, tytuł pracy, miejsce i data wykonania fotografii,
opis zdjęcia (max 2 zdania o miejscu wykonania, uzasadnienie wyboru),
g) Wysyłając pliki cyfrowe należy uwzględnić następującą specyfikację: format: JPG (najmniejsza
kompresja/najlepsza jakość), rozdzielczość: min 300 dpi, plik nie większy niż 10 MB;
h) Zezwala się na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty
globalnej, która polepsza jakość (np. kontrast, nasycenie);
i) Nie zezwala się na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania
elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji; nie można także
dokonywać fotomontaży,
j) Fotografie konkursowe wraz z opisem należy dostarczyć na elektronicznym nośniku danych
osobiście lub przesłać pod adres dos@kzg.pl (e-mailem albo za pośrednictwem strony
wetransfer.com) zgodnie z harmonogramem konkursu.
Ocena zdjęć:
a) Ocenie podlega m. in. treść, spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, oryginalność ujęcia
tematu, wyjątkowość nadesłanych fotografii, a także zgodność z tematem konkursu;
b) Komisja przeprowadzi ocenę fotografii i spośród nich wybierze prace, którym przyzna I, II, III
miejsce wg kryteriów podanych w pkt. 8a Regulaminu; Komisja może przyznać również
wyróżnienia;
c) W przypadku, gdy w określonej kategorii wiekowej ilość zgłoszonych prac będzie mniejsza niż trzy,
Komisja może dokonać innego podziału nagród.
Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe dla laureatów: sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz książki i
mapy przekazane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w
Gdańsku, Trójmiejski Park Krajobrazowy.
Uczestnik składając fotografie w Konkursie oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone
prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
Zestawienie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej Związku www.kzg.pl do 16 maja
2022 r, w zakładce „Edukacja/Wyniki konkursów i działań ekologicznych”.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu oraz o terminie i miejscu
wręczenia nagród za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły na początku czerwca 2022 r.
Wszyscy uczestnicy konkursu podlegają Regulaminowi na takich samych zasadach.
Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i żadne odwołania od nich nie przysługują.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Związku oraz członkowie ich rodzin.

