Zdobywaj odznaki turystyczne PTTK

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS
FOTOGRAFICZNY

ROWERZYSTA
NA SZLAKU
Wędruj z nami! Więcej informacji na www.pttk.pl
Konkurs jest realizowany w ramach projektu
„Rowerem przez Polskę”

Rok Turystyki Rowerowej pod honorowym patronatem
Prezesa
Polskiej Organizacji Turystycznej,
Związku Powiatów Polskich

Patronat medialny

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ROWERZYSTA NA SZLAKU”
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
w 2012 roku w ramach „Roku Turystyki Rowerowej”

Wspólne uprawianie turystyki, rekreacji i sportu, oprócz troski o zdrowie i kondycję
fizyczną, ściśle wiąże się z budowaniem i umacnianiem więzi w grupie, pogłębianiem
wzajemnych relacji oraz kształtowaniem cech i postaw pożądanych w życiu rodzinnym
i społecznym. Szczególną formą aktywności ruchowej jest turystyka rowerowa oraz różne
formy turystyki aktywnej i kwalifikowanej proponowane przez nasze Towarzystwo.
I. Informacje ogólne

1. Organizator: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, Komisja Turystyki Kolarskiej
ZG PTTK oraz Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.
Patronat prasowy – „Gościniec” kwartalnik ZG PTTK.
2. W Konkursie nie ma podziału na kategorie wiekowe.
szlaku”, który chcemy zaproponować, są pozy3. Tematem konkursu „Rowerzysta na szlaku”
tywne emocje związane z aktywnym spędzaniem wolnego czasu na rowerze.
4. W konkursie nie ma podziału na kategorie tematyczne:
II. Warunki uczestnictwa

1.
2.
3.
4.

Każdy z autorów może zgłosić do 5 fotografii.
Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką: czarno białe lub barwne.
Zdjęcia powinny być nieoprawione w formacie 20x30 cm .
Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
– imię i nazwisko autora,
– adres do korespondencji,
– koniecznie telefon i adres e-mail.
5. Prace należy przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki
na adres: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź
(tel. +48 42 6364010) z dopiskiem – Konkurs fotograficzny „Rowerzysta na szlaku”

do dnia 15.09.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do zdjęć należy dołączyć
podpisaną płytę CD zawierającą formę cyfrową zgłoszonych zdjęć w pełnej rozdzielczości, nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.
6. Do prac należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.
7. Organizatorzy nie zwracają przysłanych prac.
III. Ocena prac. Nagrody
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7.
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Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Dla zwycięzców konkursu wręczone zostaną nagrody w postaci sprzętu turystycznego.
Jury może dokonać zmian w podziale nagród, bądź też nie przyznać głównej nagrody.
Jury dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu
Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.
Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie
oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu
(ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833
z póź. zm.)

IV. Terminarz konkursu

1. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 września 2012 r.
2. Przewidywany termin spotkania laureatów, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy
pokonkursowej: październik 2012 roku w siedzibie ZG PTTK w Warszawie.
Z turystycznymi pozdrowieniami
Organizatorzy

