REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA
NAJLEPSZE ZDJĘCIE Z WARSZAWSKIEGO DNIA
ZWIERZĄT

I CELE KONKURSU
20 maja 2017 roku na Polu Mokotowskim odbędzie się Warszawski Dzień
Zwierząt organizowany przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”
w

Warszawie.

Warszawski

Dzień

Zwierząt

to

wielkie

święto

zwierząt

i ich miłośników. Jest to jedyne wydarzenie w Polsce na taką skalę organizowane
przez

Schronisko

dla

Bezdomnych

Zwierząt.

Ideą

przyświecającą

Warszawskiemu Dniu Zwierząt jest promocja pozytywnych postaw wobec
zwierząt

domowych

i wolnożyjących poprzez edukację i zabawę. W wydarzeniu udział biorą zarówno
organizacje prozwierzęce jak i producenci psich akcesoriów, karm, preparatów
leczniczych.

Celem konkursu jest:
1. promocja pozytywnych postaw wobec zwierząt domowych i wolnożyjących,
2. skierowanie uwagi mieszkańców Warszawy na problem bezdomności
zwierząt,
3. popularyzowanie

wiedzy

dot.

dobrostanu

zwierząt,

przeciwdziałania

bezdomności i działania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”,

II ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na
Paluchu”.
Adres organizatora:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
tel. 48 22 868-06-34,
faks: 48 22 846-02-50
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Patrycja Jarosz, e-mail: pjarosz@napaluchu.waw.pl, tel: 512 318 255

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs

organizowany

jest

przez

Schronisko

dla

Bezdomnych

Zwierząt

„Na Paluchu” w Warszawie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach tematycznych:
1) Najlepsze zdjęcie psa ze Schroniska „Na Paluchu”
2) Najlepsze zdjęcie reportażowe z wydarzenia

3. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą być zdjęciami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi. Nadesłanie zdjęć na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach.
4. Na konkurs należy przesłać po jednym zdjęciu w każdej z dwóch kategorii.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych przez Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt „Na Paluchu” w sposób nieograniczony, m.in. w takich miejscach jak: na
stronie internetowej Schroniska, na fanpage’u Schroniska w serwisie Facebook, na
Instagramie Schroniska, na terenie Schroniska.

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. Prace zgłaszane do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie zdjęć do
Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa
własności zgłoszonych prac.
7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

IV OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Konkurs rozstrzygnie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa wyłoni 10 laureatów – po 5 w każdej z dwóch kategorii. Prace
należy opatrzyć danymi kontaktowymi (imię i nazwisko autora, kategoria konkursowa,
adres e-mail).
3. Zdjęcia należy przesyłać do 27 maja 2017 roku.
4. Zdjęcia należy nadsyłać droga mailową na adres: pjarosz@napaluchu.waw.pl.
W temacie należy napisać: „Konkurs WDZ”.
5. Głównym kryterium oceny będzie trafność doboru tematu pracy i kreatywność i
jakość zdjęcia.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

V OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona na fanpage’u Schroniska 30 maja 2017
roku. Laureaci zostaną poinformowani o zwycięstwie drogą mailową.

VI NAGRODY
1. Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Partnerów
schroniska.

