Regulamin konkursu fotograficznego organizowanego z okazji jubileuszu 135lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, pt.
„135 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu”
1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „135 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu”, zwanego dalej Konkursem jest Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Radomiu, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest dla wszystkich pracowników nadleśnictw z zasięgu
RDLP w Radomiu oraz biura RDLP w Radomiu.
3. Celem konkursu jest zainspirowanie Uczestników Konkursu do poznawania
i utrwalania bogactwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru
RDLP w Radomiu, a także promowanie specyfiki zawodu leśnika, jubileuszu
135-lecia RDLP w Radomiu oraz wybór i publikacja najciekawszych zdjęć z tego
zakresu.
4. Konkurs rozpoczyna się 22 maja 2015 r. a kończy 1 grudnia 2015 r. o godz. 15.15
– jest to ostateczny termin zgłaszania prac.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału fotografie wykonane poza zasięgiem
terytorialnym RDLP w Radomiu oraz prace, które były wcześniej nagradzane
w innych konkursach i eksponowane na wystawach pokonkursowych.
6. Zdjęcia należy zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych:
1) NIEZWYKŁE DRZEWO
2) LEŚNIKA PRACA CODZIENNA
3) LAS Z HISTORIĄ W TLE
7. Każdy Uczestnik może zgłosić po 1 zdjęciu z każdej kategorii tematycznej –
łącznie maksymalnie 3 fotografie.
8. Zdjęcia w formacie JPG należy nagrać na płycie CD i złożyć w zamkniętej
kopercie z podanym na niej hasłem Uczestnika (dowolnie np. ,,limba 17”)
natomiast w drugiej zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym hasłem Uczestnik
konkursu umieszcza imię i nazwisko oraz nazwę jednostki, której jest
pracownikiem.
Koperty należy złożyć w biurze RDLP w Radomiu, w pokoju nr 64 (Zespół ds.
Promocji i Mediów) lub w sekretariacie – pokój nr 36 (lub przesłać pocztą
tradycyjną).
9. Każde zdjęcie musi posiadać tytuł i krótki opis (do 5 zdań), nagrane w formie pliku
tekstowego wraz ze zdjęciem na płycie CD, lub w formie opisu na papierze,
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umieszczonego w kopercie z płytą. Przy każdym zgłoszonym zdjęciu, w opisie
należy zaznaczyć kategorię konkursową - brak podanej kategorii dyskwalifikuje
z uczestnictwa.
10. Po upłynięciu terminu zgłaszania zdjęć, zostaną one poddane ocenie Jury.
Podczas oceny, pod uwagę brana będzie m.in. oryginalność nadesłanych
fotografii oraz ich jakość.
Jury wybierze 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii tematycznej, a także jednego
zwycięzcę całego konkursu.
11. O terminie wręczenia nagród Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym
komunikatem.
12. Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez RDLP w Radomiu.
13. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie,
Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
a) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz uzyskał wszelkie zezwolenia i zgody wymagane prawem
(w tym na pozowanie osób i rozpowszechnianie ich wizerunku) na
korzystanie z tych zdjęć, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich
wykorzystywania przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym
Regulaminem.
b) Zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie internetowej
http://www.radom.lasy.gov.pl
c) Wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz miejsca pracy,
w ramach publikacji zdjęć i/lub w ramach publikacji listy laureatów Konkursu.
14. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na pozostawienie zdjęć
w archiwum RDLP w Radomiu i ich wielokrotne, nieodpłatne wykorzystywanie
w celach promocyjnych i reklamowych RDLP w Radomiu.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Zespół ds. Promocji i Mediów RDLP
w Radomiu, kontakt 48 385 60 16, 604 579 388.

2

