REGULAMIN KONKURSU
Rolnictwo to moja pasja

I. Postanowienia ogólne
1) Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Rolnictwo to
moja pasja” (zwanego dalej Konkursem).
2) Organizatorem Konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Olsztynie, z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Jagiellońskiej 91.
3) Patronem medialnym Konkursu jest redakcja miesięcznika „Bieżące Informacje”.
4) Konkurs jest skierowany do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy są
miłośnikami rolnictwa i fotografii, niezależnie od wieku i płci.
5) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
6) Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystywanie i
przetwarzanie zdjęć do własnych celów Organizatora (np. w publikacjach lub na stronie
internetowej Ośrodka) oraz przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych Uczestnika
wyłącznie na potrzeby Konkursu.
7) Fotografie należy przesyłać w terminie od 1 lutego do 31 marca 2014 r. na adres
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, 10-356 Olsztyn,
ul. Jagiellońska 91 na płycie CD-R lub bezpośrednio na adres email: a.kopanska@wmodr.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” wraz z formularzem zgłoszenia udziału w
Konkursie zamieszczonym na stronie www.w-modr.pl w zakładce – konkursy oraz w
„Bieżących Informacjach”.
8) Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika
wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
II. Komisja konkursowa
1) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji przebiegu Konkursu oraz wyłonienia
zwycięzców Konkursu Ośrodek powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji
Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Ośrodek. Decyzje podjęte przez Komisję
Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
III. Zasady i przebieg konkursu
1) Celem Konkursu jest pokazanie uroków rolnictwa oraz warmińsko-mazurskiej wsi.
2) Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach:
 życie codzienne rolników,
 zwierzęta gospodarskie,
 bezpiecznie na wsi.
3) Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców najlepszych prac fotograficznych,
wykonanych w dowolnej technice, będących rozwinięciem tematu „Rolnictwo to moja
pasja”.
4) Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik przesyła prace w formie pliku elektronicznego.
Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPG,
minimalna rozdzielczość 300 dpi, minimalne rozmiary 2592x1944.
5) Uczestnik musi być autorem zdjęć. Fotografie muszą być wolne od praw autorskich osób
trzecich.
6) Każde zdjęcia musi być zatytułowane.

7) Ilość zgłoszonych fotografii przez Uczestnika nie może przekraczać 3 w każdej z wyżej
wymienionych kategorii. Jednak do puli laureatów może zostać zakwalifikowane tylko
jedno zdjęcie Uczestnika.
8) Zgłoszone do Konkursu fotografie nie mogą być retuszowane i obrabiane w programach
graficznych, muszą posiadać standard metadanych EXIF
9) Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu zdjęć o niskiej jakości
technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku jak również
nie spełniających kryteriów tematycznych.
10) Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody i dokładnym
terminie wręczenia nagród wysyłając wiadomość na wskazany w zgłoszeniu adres.
11) Podsumowanie konkursu oraz wyłonienie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się
podczas VI Wiosennych Targów Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach” 26- 27 kwietnia
2014 r.
IV. Nagrody
1) Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę oryginalność, jakość i wyjątkowość nadesłanych
fotografii, dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna 1 nagrodę główną w każdej z
kategorii.
2) Organizator, zgodnie z art. 30, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (teks jednolity: Dz.U. z roku 2000, nr 14 poz. 176 ze
zm.), przed przekazaniem nagrody Uczestnikowi Konkursu, obliczy, pobierze i
odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy
od wartości nagrody w wysokości 10% (dotyczy nagród o wartości przekraczającej 760
złotych)
V. Postanowienia końcowe
1) Organizator informuje, iż dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.w-modr.pl oraz w miesięczniku „Bieżące
Informacje”. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
opublikowanie danych osobowych Uczestników.
2) Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej pod adresem
www.w-modr.pl oraz w siedzibie Ośrodka.
3) Postanowienia Regulaminu są wyłącznie podstawą prowadzenia Konkursu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora i Komisji Konkursowej.
4) Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania Konkursu, albo zakończenia
Konkursu przed upływem terminu określonego w II pkt 12 lub zmiany zasad Konkursu i
treści niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków udziału w Konkursie.

