Regulamin wakacyjnego konkursu „Lato w lesie”
1. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu i placówki oświatowe
na terenie całego kraju.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do lat 19.
3. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
a. rysunkowy - skierowany do dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczać
będą do przedszkoli oraz klas I - III szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu
wykonują prace rysunkowe na temat swojej wakacyjnej przygody związanej z lasem
(np. wycieczka do lasu podczas pobytu na koloniach, obozie czy wczasach
z rodzicami, wizyta na ścieżce edukacyjnej, pobyt na leśnym biwaku itp.)
b. fotograficzny - skierowany do dzieci i młodzieży, które w roku szkolnym 2015/2016
uczęszczać będą do klas IV - VI szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych. Uczestnicy konkursu wykonują w trakcje wakacji fotografię
związaną z przygodą w lesie, starając się wyeksponować piękno leśnej przyrody
(dopuszczalne są również zdjęcia lasu w okresie letnim, obrazujące jego walory
i piękno).
4. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika.
5. Spośród prac konkursowych (jednej kategorii), wykonanych przez uczniów jednej
placówki, nauczyciel - koordynator wyłania (w ramach szkolnego etapu konkursu)
jedną, którą przesyła za pomocą formularza zgłoszeniowego. Następnie, w ramach
ogólnopolskiego etapu konkursu, praca oceniana jest przez Komisję Konkursową.
6. W przypadku placówek, których uczniowie kwalifikują się do obu kategorii, nauczyciel koordynator przesyła po jednej pracy z każdej kategorii.
7. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, który
zostanie umieszczony na stronie www.tpl.org.pl, w dniu 1 września 2015 r.
8. Skany prac rysunkowych oraz fotografie przesyłane za pomocą formularza powinny
mieć rozmiar maksymalnie 2MB.
9. Prace konkursowe można zgłaszać do 2 października 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 30 października 2015 r.
10. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
przy zgłoszeniach, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail
uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
12. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w konkursie.

13. Przedstawiciel placówki zgłaszając pracę do konkursu oświadcza, że Dyrekcja Placówki
wyraża na to zgodę.
14. Zgłoszenie pracy przez uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody
na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 833
z późn. zm.). Uczestik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych
oraz nazwy szkoły na listach rankingowych wyników oraz ich wykorzystanie w inny
sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu
oraz w działaniach promocyjnych organizatora i związanych z realizacją statutowych
celów Towarzystwa Przyjaciół Lasu.
15. Uczestnik zgłaszając pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanej
pracy w publikacjach i działaniach promocyjnych organizatora. Uczestnik udziela
organizatorowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo
licencji na publiczne udostępnianie prac przez organizatora oraz inne jej wykorzystanie
na potrzeby podejmowanych przez organizatora akcji promocyjnych i innych działań,
jak również na wszystkie czynności konieczne dla realizacji konkursu, w tym
w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne
utrwalanie i zwielokrotnianie treści dowolną techniką.
16. Uczestnik, który przystępuje do konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac oraz wszelkich zawartych w niej
treści, a także, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę
na publiczne wykorzystanie ich wizerunku.
17. Uczestnik zwalnia organizatora konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania
nadesłanych przez siebie prac, a w przypadku pokrycia przez organizatora
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub
prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 11, uczestnik ureguluje wszystkie
związane z tym faktem koszty.
18. Zgłoszenie udziału w konkursie przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że zgodę
na to wyraził jego opiekun prawny, który tym samym zaakceptował regulamin
konkursu.
19. Przesłanie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego
regulaminu.

