Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR” w Świlczy
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów gimnazjów
„Zbożowe produkty dla zdrowia w obiektywie”

Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR” w Świlczy
we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie przy
ul. Dąbrowskiego 79a ogłaszają konkurs plastyczny pod nazwą „Zbożowe produkty dla
zdrowia w obiektywie”.
Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach realizacji Podkarpackiego Programu
Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję”.
§1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów województwa podkarpackiego, którzy
w swojej twórczości fotograficznej podejmą i udokumentują tematykę prozdrowotnych
zachowań w aspekcie:
- propagowania zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym
- promocji zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży w oparciu
o prozdrowotne produkty zbożowe.
2. Konkurs trwa od 02 kwietnia 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r.
§2. Cel i zakres tematyczny Konkursu
1. Propagowanie zdrowego odżywiania opartego na produktach ekologicznych
oraz zachowań sprzyjających zdrowiu.
2. Uatrakcyjnienie treści programowych o tematyce zdrowotnej ze szczególnym akcentem
na zdrowe odżywianie młodzieży.
3. Ochrona środowiska naturalnego człowieka i wyrabianie nawyków dbania o środowisko.
4. Promowanie uczniów aktywnych, angażujących się w ponadprogramowe zajęcia szkolne.
5. Integracja środowiska podkarpackich gimnazjów.
§3. Zasięg Konkursu, warunki uczestnictwa oraz czas trwania
1. Konkurs odbywa się na etapie wojewódzkim.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa
podkarpackiego.
3. Konkurs trwa od 02 kwietnia 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r.
4. Fotografie należy przesłać/dostarczyć w terminie – do dnia 15 maja 2015 r.
do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie, 35-040 Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 79a.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po dn. 22 maja 2015 r. – na stronie internetowej
www.psserzeszow.pl
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§4. Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia czarno – białe lub kolorowe wydrukowane
w formacie od 15 x 21 do 30 x 45 na białym papierze matowym lub błyszczącym.
2. Dodatkowo należy także przekazać zdjęcia w wersji elektronicznej na płycie CD zapisane
jako pliki JPG; format dowolny, rozdzielczość zdjęcia nie mniejsza niż 300 DPI.
3. Zdjęcia nie mogą być poddane obróbce komputerowej.
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia (dotychczas niepublikowane)
stanowiące prace pojedyncze lub cykl 3 zdjęć, stanowiących jedną całość.
5. Jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
6. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
7. Wypełnienie załącznika i przesłanie pracy wraz z płytą CD ze zdjęciami jest
równoznaczne z:
a. oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanych zdjęć
b. uzyskaniem zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii
c. wyrażeniem zgody na fakt, że prace stają się własnością organizatora
d. wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883)
8. Przesłanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie ich na następujących polach eksploatacji:
e. bezterminową prezentację fotografii na stronie www.psserzeszow.pl
f. wprowadzanie do pamięci komputera
g. prezentowanie zdjęć na wystawach stanowiących kontynuację konkursu
h. wyrażeniem zgody na wykorzystywanie jego pracy do celów promocyjnych
i dydaktycznych.
9. Zdjęcia nie mogą zawierać treści obrażających i naruszających dobre imię innych osób.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich,
obscenicznych i pozbawionych walorów artystycznych.
11. Jury dokona oceny prac konkursowych oraz wyłoni 5 laureatów konkursu wskazując
zwycięzcę konkursu (I miejsce) oraz odpowiednio laureatów, którzy zajęli II i III miejsce.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania jednej nagrody dodatkowej –
wyróżnienia.
13. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
14. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dn. 29 maja 2015 r. podczas trwania IX edycji
Targów EKOGALA 2015 na Hali „Podpromie” w Rzeszowie, o czym powiadomieni zostaną
laureaci Konkursu.
Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków Konkursu.

Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – zgłoszenie
Więcej informacji można uzyskać:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
tel. 17 8541910 wew. 137
oswiata.rzeszowpsse@wp.pl
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