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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

 

„PERMAKULTURA TO KONIECZNOŚĆ - 

EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” 

 

 

Art. 1 

Celem przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Permakultura to konieczność” jest 

wzbudzenie zainteresowania uczestników konkursu zasadami projektowania 

permakulturowego i korzyściami płynącymi z takiego podejścia dla człowieka  

i środowiska. Efektem przedsięwzięcia będzie wzrost wrażliwości i świadomości 

korzystania z zasobów naturalnych w celu ochrony środowiska naturalnego  

i dostępnych zasobów. 

 

Art. 2. 

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu 

piotrkowskiego.  

 

Art. 3. 

Podmiotem organizującym konkurs jest Stowarzyszenie „21”.  

 

Art. 4. 

Uczestnikiem konkursu może być każdy amator fotografii, mieszkaniec Piotrkowa 

Trybunalskiego lub powiatu piotrkowskiego bez względu na wiek. Ustalenie warunku 

udziału w konkursie nastąpi w drodze weryfikacji oświadczenia uczestnika Konkursu.  

 

Art. 5. 

Termin rozpisania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu mieści się  

w zakresie od 15 września 2022 r. do 15 października 2022 r. 
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Art. 6. 

Przedmiot pracy może mieć charakter abstrakcyjny lub konkretny  ale musi być 

tematycznie związany z zakresem terytorialnym zdefiniowanym w Art. 2. Każdy 

uczestnik konkursu może złożyć max 5 prac. Prace mogą być przesyłane drogą 

elektroniczną, lub przesłane na płycie CD/DVD. W przypadku przesłania więcej niż 5 

prac, brane będą do oceny te przesłane najwcześniej (pierwsze przesłane drogą 

elektroniczną lub pierwsze 5 na płycie). Każda praca winna być nazwana (tytuł) należy 

podać miejsce wykonania fotografii, datę wykonania i autora. Należy podać dane do 

kontaktu (w tym e-mail autora). Prace będą zbierane do 15 października 2022 r. Każda 

osoba przesyłająca swoje prace  składa oświadczenie że jest jej autorem i że posiada 

prawa autorskie do pracy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2022 

r. Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona komisja konkursowa w składzie 3 osób 

- członków Stowarzyszenia 21. Wyróżnionych zostanie 5 prac, których autorzy 

otrzymają nagrody rzeczowe.  

Wraz z przekazaniem prac, uczestnik przekazuje dla Stowarzyszenia „21” prawa 

autorskie do prac i wyraża zgodę na eksponowanie ich m.in. na internetowych 

stronach projektowych Stowarzyszenia 21. 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 

Stowarzyszenie 21, zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce ochrony danych 

osobowych. 

 

Art. 7. 

Konkurs kończy się wyłonieniem pięciu zwycięzców.  

 

Art. 8. 

Wygrana nagroda przechodzi na własność zwycięzcy.  
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Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Projektowanie permakulturowe - edukacja 

ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”.  

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w ramach konkursu pn. „EDUKACJA 

EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” i dofinansowany jest przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. 

Dubois 118, w Łodzi (93-465). Adres strony internetowej: http://www.wfosigw.lodz.pl/ oraz 

http://www.zainwestujwekologie.pl/ 
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