
 

Regulamin 

 
Konkursu Fotograficznego dla osób w wieku 13-17 lat 

„Gaz łupkowy a środowisko” 

I. Przepisy ogólne 

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego dla osób w wieku 13-17 lat jest Fundacja Rozwiązao 
Eko Energetycznych, organizator programu „Razem o łupkach”. 

1.2. Konkurs jest częścią program aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjna w 
zakresie procesu wydobywania gazu łupkowego oparta o model partycypacji społecznej - „Razem o 
łupkach” sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdaosku, Toruniu i Olsztynie. 

1.3. Celem konkursu jest: 
- edukacja ekologiczna młodzieży; 
- kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody; 
- poinformowanie o istnieniu w powiecie struktury Lokalnego Komitetu Dialogu. 

1.4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13-17 lat, 
uczęszczających do szkół na terenie powiatów: (woj. pomorskie) kartuski, lęborski, wejherowski, 
(woj. kujawsko-pomorskie) radziejowski, rypioski (woj. warmiosko-mazurskie) braniewski, elbląski. 
Łącznie zostanie przeprowadzanych 7 konkursów, po jednym na terenie każdego z powiatów, na tych 
samych zasadach zamieszczonych w regulaminie. 

II. Przepisy dotyczące prac 

2.1. Prace nie mogą byd nagrodzone w innych konkursach. 

2.2. Prace powinny byd związane tematycznie ze światem przyrody. 

2.3. Prace będą rozpatrywane w jednej kategorii, takiej samej dla siedmiu lokalizacji konkursu. 

2.4. Każdy uczestnik może nadesład do 5 prac. 

2.5. Prace należy przesład w formie elektronicznej na adres konkurs@razemolupkach.org  
do dnia 31.05.2014 do godziny 12.00. 

2.6. Każde zdjęcie powinno byd podpisane: imieniem i nazwiskiem autora, tytułem, miejscem  
i datą wykonania oraz nazwą szkoły do której uczęszcza autor. 



 

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości 
technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych 
wymogów. 

III. Terminarz 

3.1. Termin nadsyłania prac mija 31.05.2014 r. o godzinie 12.00. 

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

3.3. Prace oceniad będzie Jury powołane przez organizatorów. 

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora drogą elektroniczną. 

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.razemolupkach.org 

3.6. Prace będą prezentowane podczas konferencji podsumowującej program  
„Razem o łupkach”, na którą zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z nauczycielami. 

IV. Nagrody 

4.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za pierwsze miejsca dla wszystkich lokalizacji: tablet 
wraz z zestawem upominków ekologicznych. 

4.2. Organizator przewiduje nagrody dla wyróżnionych prac, 2 prace na każdą lokalizację,  
w formie zestawu upominków ekologicznych.  

V. Wykorzystanie prac 

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem autora) na stronie programu www.razemolupkach.org 

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęd na okolicznościowych wystawach, 
materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do 
zdjęd i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z 
przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). 

 

        Damian Mucha 
      Prezes Fundacji Rozwiązań Eko Energetycznych 


