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Polska Zielona Sieć

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA
1.1. Organizatorem Konkursu jest Związek Stowarzyszeo Polska Zielona Sied (ul. Sławkowska 12,
31-014 Kraków, tel. kontaktowy 091 880 38 72, e-mail kontaktowy: ola@globalnepoludnie.pl).
1.2. Źródłem informacji o Konkursie jest strona internetowa Konkursu : konkurs.globalnepoludnie.pl
1.3. Przyjmowanie fotografii w postaci elektronicznej wraz z formularzem konkursowym
trwa od 18 czerwca 2012 r. do 23 września 2012 r.
1.4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.3.
2. CEL I TEMATYKA KONKURSU
2.1 Celem Konkursu jest popularyzacja faktu, że zmiany klimatu, powodowane przez działalnośd
człowieka związaną z wydobyciem i spalaniem paliw kopalnych, negatywnie wpływają na środowisko
i życie ludzi w krajach Globalnego Południa i poważnie utrudniają rozwój w zgodzie z ich potrzebami.
Świadomośd tego faktu może stad się impulsem do zmiany zachowao indywidualnych na bardziej
przyjazne klimatowi, jak również poparcia dla odpowiedzialnych globalnie rozwiązao systemowych.
2.2 Tematyką Konkursu są wyzwania rozwojowe stojące przed mieszkaocami krajów Globalnego
Południa w związku z negatywnym wpływem zmian klimatu na otaczające ich środowisko. Przez kraje
Globalnego Południa rozumiane są paostwa, które kwalifikują się do otrzymywania Oficjalnej Pomocy
Rozwojowej (ODA) . Pełna lista krajów – biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej znajduje się na
stronie internetowej OECD.
Zgłaszane do konkursu fotografie powinny pokazywad, jak żyją ludzie w krajach Globalnego Południa
przez pryzmat zmieniających się warunków zewnętrznych spowodowanych antropogenicznymi
zmianami klimatu.
Zmiany klimatu powodują nieprzewidywalne anomalie pogodowe, które mają wpływ na:

dostęp do żywności, dwie trzecie najuboższych ludzi na świecie jest zależne od rolnictwa,
podstawą ich diety jest ryż i kukurydza, które to uprawy są mocno wrażliwe na anomalie
pogodowe;

dostęp do wody, obecnie 1,3 miliarda ludzi stoi w obliczu niedoboru wody, kurczą się jej zasoby
– również z powodu topnienia lodowców zasilających w wodę pitną np. regiony andyjskie czy
podnóża Himalajów (2 miliardy ludzi czerpie wodę z lodowców himalajskich),

zdrowie ludzi, częste fale upałów w strefach umiarkowanych mają wpływ na zwiększenie
poziomu umieralności ludzi, rosnące temperatury powodują, że zwiększa się obszar zagrożenia
np. malarią i innymi chorobami tropikalnymi,

katastrofy naturalne, obecnie ok. 2,8 miliarda ludzi zamieszkuje tereny narażone na katastrofy
naturalne, których liczba podwoiła się w przeciągu ostatnich dwudziestu lat,

migracje, problem głównie krajów wyspiarskich (rejon Karaibów i Pacyfiku) i mieszkaoców
terenów nadbrzeżnych (np. Nigeryjczycy mieszkający na wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej), szacuje
się, że do 2050r. na świecie może byd ok. 200 milionów tzw. uchodźców klimatycznych (nie tylko
z wysp, ale np. z pustynniejącego Tadżykistanu, Kirgistanu czy Uzbekistanu),

konflikty o zasoby, 46 krajów (ok. 2,7 miliarda ludzi) stoi w obliczu konfliktów o zasoby (w tym
również wodę pitną – Kambodża oskarżyła Wietnam o zatrzymywanie wody pitnej poprzez
budowanie tam, to bezpośredni wpływ kurczących się zasobów wody w związku z topnieniem
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lodowców himalajskich) związanych ze zmianami klimatu;1
Zachodzące zmiany odczuwają najmocniej mieszkaocy Południa, ponieważ oni nie mają możliwości
szybkiego zaadaptowania się do nowej rzeczywistości i ich życie często uzależnione jest od rolnictwa,
pasterstwa bądź innych prostych działao, na które duży wpływ mają warunki atmosferyczne i stan
środowiska naturalnego. Potencjał rozwojowy mieszkaoców krajów Południa będzie zależał również
od tego, na ile światu uda się zahamowad zmiany klimatu.
2.3 Po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator wyda kalendarz na rok 2013 zawierający nagrodzone
fotografie.
3. ZASADY UCZESTNICTWA
3.1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych będących obywatelami Polski, posiadających pełną
zdolnośd do czynności prawnych.
3.2. Osoby, które nie ukooczyły 18 lat, mogą wziąd udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych
przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym
w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu oraz warunki licencji na
korzystanie przez Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestników. Podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźd się na formularzu
zgłoszeniowym.
3.3. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin.
3.4. Uczestnik może zgłosid do Konkursu od 1 do 5 fotografii.
3.5. Fotografie zgłaszane do konkursu drogą elektroniczną muszą byd zapisane w formacie JPG lub
TIFF. Plik z fotografią nie może ważyd więcej niż 2 MB, przy czym dłuższy bok fotografii może mied
maksymalnie 2000 pikseli.
3.6. Uczestnik musi dysponowad oryginałem fotografii zgłaszanej do Konkursu w postaci cyfrowej,
który będzie spełniał następujące wymagania i w przypadku wygranej Uczestnik jest zobowiązany do
jego przesłania jako warunku odbioru nagrody:
a) format: JPG lub TIFF (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakośd);
b) kolory w standardzie: RGB;
c) rozdzielczośd: min 300 dpi , przy czym krótszy bok powinien mied minimum 20 cm.
3.7. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji
fotografii.
3.8. Uczestnicy mają prawo zgłaszad do Konkursu tylko i wyłącznie prace konkursowe wykonane
samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną
odpowiedzialnośd związaną z użyciem przesłanych przez siebie prac konkursowych, a w szczególności
pełną odpowiedzialnośd za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich
zaspokojenia.
3.9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie
fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub
wielkości pliku, fotografii naruszających prawa autorskie osób trzecich a także fotografii
zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, zawierające pornografię,
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obrażające uczucia innych osób, przedstawiające przemoc albo odwołujące się do jakiejkolwiek
dyskryminacji.
4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania Konkursu (czas trwania patrz pkt 1.3.) od 1 do 5 fotografii w wersji elektronicznej (specyfikacja - patrz pkt 3.5.) wraz z
całkowicie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (patrz pkt 4.2.) w formie skanu z podpisem na
adres emailowy: konkurs@globalnepoludnie.pl.
4.2. Formularz zgłoszeniowy Konkursu jest udostępniony do pobrania na stronie
konkurs.globalnepoludnie.pl
4.3. W formularzu zgłoszeniowym należy podad swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, kraj
pochodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, który umożliwi Organizatorowi kontakt z
Uczestnikiem/czką w sprawach związanych z Konkursem, a także pseudonim, którym będą oznaczone
fotografie w trakcie oceny Jury i głosowania internautów.
4.4. W formularzu zgłoszeniowym należy umieścid opis do każdej fotografii uzasadniający nawiązanie
do tematyki konkursu (max. 500 znaków ze spacjami do 1 fotografii).
4.5. Uczestnik/czka Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że:
- akceptuje Regulamin Konkursu;
- przysługują mu/jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii
oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialnośd wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych
fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierowad przeciwko Organizatorowi
roszczeo związanych z naruszeniem ich praw autorskich;
- wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika wyłącznie na
potrzeby Konkursu;
- nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeo co do terytorium udziela na rzecz Organizatora
prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości
umożliwiającej wydruk wysokiej jakości w kalendarzu edukacyjnym wydanym przez Organizatora
(wymagania techniczne w pkt 3.6.), druk w dowolnej liczbie egzemplarzy, a także zamieszczanie
ich w Internecie i w innych formach utrwaleo, nadających się do rozpowszechniania czy
publicznych prezentacji.
4.6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.2. niniejszego Regulaminu (ograniczona zdolnośd do
czynności prawnych), zgłoszenie powinno zawierad zgodę przedstawiciela ustawowego, o której
mowa w przywołanym punkcie.
4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu
zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą
odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
5.1 Jury, złożone z 3 osób i wybrane przez Organizatora wybierze 1 najlepszą fotografię zgłoszoną do
Konkursu, której autor/ka otrzyma Nagrodę Główną oraz dodatkowo wyróżni 10 fotografii, których
autorzy otrzymają Wyróżnienia. Jury dokona oceny biorąc pod uwagę nawiązanie do tematyki
Konkursu, jakośd oraz oryginalnośd nadesłanych fotografii.
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5.2. Lista Uczestników nagrodzonych przez Jury zostanie opublikowana na stronie internetowej
Konkursu do 10 października 2012 roku wraz z protokołem z obrad Jury.
5.3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5.4. Spośród fotografii zgłoszonych do Konkursu internauci wybiorą najlepszą fotografię, której
autor/ka otrzyma Nagrodę Publiczności.
5.5. Głosowanie na Nagrodę Publiczności odbędzie się drogą internetową. Jego zasady zostaną
opublikowane na stronie konkurs.globalnepoludnie.pl
5.6. Głosowanie potrwa od 25 września do 5 października.
5.7. W głosowaniu internetowym jeden internauta będzie mógł oddad tylko jeden głos.
5.8. Uczestnik/czka uhonorowany/a Nagrodą Publiczności zostanie ogłoszony/a na stronie
internetowej Konkursu do 10 października 2012 roku wraz z informacją o oddanej liczbie głosów.
5.9. Nagrodami w konkursie są:
 Nagroda Główna - 5700 zł
 Nagroda Publiczności – 950 zł
 10 wyróżnieo – 10 x 280 zł
 publikacja nagrodzonych 12 fotografii w kalendarzu edukacyjnym wydanym przez
Organizatora.
5.10. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą
elektroniczną lub telefonicznie. Wręczenie nagród obędzie się w Warszawie, w trakcie imprezy
organizowanej przez Organizatora pod nazwą NOC DLA AFRYKI, w październiku 2012r. Organizator
pokrywa koszty podróży laureatów do Warszawy i z powrotem.
5.11. Nagrody nie odebrane do 31 października 2012 r. przepadają.
5.12. Organizator będzie informowad o wynikach Konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem
Uczestników Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
5.13. Osoby nagrodzone w Konkursie zostaną poproszone o przesłanie pocztą formularzy
zgłoszeniowych wraz z podpisem własnym lub osoby uprawnionej do ich reprezentowania na adres
siedziby Organizatora.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Organizator nie zwraca nadesłanych plików.
6.2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6.4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej Organizatora.
6.5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
6.6. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
6.7. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni oni
skontaktowad się z Organizatorem, który jest administratorem danych w
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rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883).
Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
6.8. Konkurs jest realizowany w ramach kampanii „Making Extractive Industry work for Climate and
Development” realizowanej przez Polską Zieloną Sied w ramach członkostwa w sieci CEE Bankwatch
Network. Konkurs jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za wszelkie treści z nim związane
odpowiada Polska Zielona Sied i CEE Bankwatch Network i w żadnym stopniu nie mogą byd one
postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
6.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2012r.
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