
                                                                                                               
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                                                 

                                                                                          

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie” 
 

1. Konkurs fotograficzny pt. „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie”  

(zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Morski Instytut Rybacki-Państwowy 

Instytut Badawczy (MIR-PIB) z siedzibą w Polsce, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1,  w ramach 

międzynarodowego projektu ARTWEI (Action for the Reinforcement of the Transitional Waters' 

Environmental Integrity - Działanie dotyczące wzmocnienia środowiskowej integralności wód 

przejściowych).  

2. Współorganizatorami konkursu są Балтийский институт экологии гидросферы (Bałtycki 

Instytut Ekologii Hydrosfery; Rosja, Kaliningrad) i EUCC - Die Küsten Union Deutschland 

e.V. (EUCC -Niemiecka Unia na Rzecz Wybrzeża; Niemcy). 

3. Konkurs ma na celu propagowanie walorów turystycznych, wartości przyrodniczych i 

kulturowych rejonu Zalewu Wiślanego po obu stronach granicy.  

4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

zamieszkujących obszary otaczające Zalew Wiślany zarówno po stronie polskiej jak i rosyjskiej. 

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

Stosowne oświadczenie rodziców/opiekuna prawnego stanowiące załącznik 1 do niniejszego 

regulaminu powinno być przesłane do dnia 30 listopada 2012 r. (decyduje data stempla 

pocztowego) na adres : Lena Szymanek, Morski Instytut Rybacki- Państwowy Instytut Badawczy, 

ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia. 

5. W ramach Konkursu stworzona została witryna internetowa www.artwei-photo.eu, na której 

uczestnicy znajdą niezbędne informacje na temat Konkursu. Zdjęcia konkursowe umieszczane 

powinny być w wersji cyfrowej (w formacie JPG) w bazie danych (http://artwei04.databases.eucc-

d.de). Aby wprowadzić zdjęcia do bazy uczestnik musi się wcześniej zarejestrować na stronie. 

Prace można zgłaszać od 5 marca do 30 listopada 2012 r.  

6. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy pary zdjęć w układzie 1 

współczesne i 1 historyczne powiązane znaczeniowo (wykonane w dowolnej technice) wraz z 

tekstem opisującym historię łączącą zdjęcie współczesne i historyczne (1 opis dla pary zdjęć, do 

500 słów). 

7. Zdjęcia powinny być opatrzone wspólnym dla każdej pary zdjęć tytułem, nazwiskiem autora i 

adresem e-mail. 

8.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie regulaminu konkursu oraz 

oświadczenia o posiadaniu praw autorskich. W sytuacji, gdy biorący udział w konkursie 

udostępnia dzieło, którego nie jest autorem, to powinien posiadać stosowną zgodę (oświadczenie) 

autora, czy właściciela majątkowych praw autorskich lub jego spadkobierców na rozporządzanie 

dziełem w zakresie niniejszego postępowania konkursowego. Zdjęcia wraz z opisem tekstowym 

przekazane przez uczestników konkursu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez 
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organizatorów w celach związanych z promocją samego konkursu, promocją Zalewu Wiślanego 

oraz wszelkimi innymi inicjatywami związanymi z projektem ARTWEI.  

9. Oceny prac i wyboru 12 najlepszych par zdjęć dokona Jury złożone z przedstawicieli 

organizatorów konkursu oraz zaproszonych do jury profesjonalnych fotografików. Od decyzji 

Jury nie przysługuje odwołanie. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 grudnia 2012r. Zwycięzcy konkursu zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną. 

11. Nagrody zostaną wręczone na uroczystości, która odbędzie się w Akwarium Gdyńskim MIR–PIB, 

al. Jana Pawła II 1 81-345 Gdynia, w grudniu 2012 roku. Ostateczny termin uroczystości zostanie 

podany do wiadomości laureatów drogą elektroniczną. Laureaci konkursu mogą wystąpić do 

organizatorów konkursu o pokrycie kosztów podróży.  

12. Organizatorzy konkursu zapewniają laureatom nagrody:  

• I miejsce: cyfrowy aparat fotograficzny, 

• II i III miejsce: nagrody rzeczowe, 

• zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego. 

13. Szkoła, której uczniowie najaktywniej wezmą udział w konkursie otrzyma w nagrodę zestaw 

komputerowy. 

14. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w formie kalendarza na rok 2013. 

15. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie jury, ich rodziny oraz pracownicy projektu 

ARTWEI i ich rodziny. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego: 

„Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe historie” 
 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………. 

(Imię i nazwisko) w konkursie fotograficznym „Zalew Wiślany: przeszłość i teraźniejszość – prawdziwe 

historie” 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających  

z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 

..……………………………………………………. 

                                                              (data i własnoręczny podpis) 

 
 

 

 

 

 

 


