UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W
Koło
Naukowe Geologów UAM
P
OZNANIU
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Geologia w Obiektywie 2017”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym „Geologia
w Obiektywie 2017”.
2. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z siedzibą w Instytucie Geologii UAM przy ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680
Poznań.
3. Celem konkursu jest:
a) zwrócenie uwagi na obecność geologii w różnych dziedzinach życia,
b) fotograficzne przedstawienie obiektów zainteresowań Studentów geologii,
c) zachęcenie Studentów geologii do upamiętniania swoich wyjazdów terenowych na fotografii.
DEFINICJE I POJĘCIA OGÓLNE
§2
1. Określenia użyte w dalszej części oznaczają:
a) Regulamin – regulamin określający ogólne zasady realizacji Konkursu Fotograficznego
„Geologia w Obiektywie 2017”.
b) Konkurs – Konkurs Fotograficzny „Geologia w Obiektywie 2017” realizowany na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
c) Organizator – Koło Naukowe Geologów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(KNG UAM).
d) Komisja – Komisja Konkursowa oceniająca prace fotograficzne nadesłane do Konkursu.
e) Uczestnik – Student studiów stacjonarnych I, II i III stopnia kierunku Geologia w Instytucie
Geologii na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu biorący udział
w Konkursie; student kierunków przyrodniczych będący członkiem KNG UAM; studenci
kierunków geologicznych z całej Polski.
f) Zdjęcie – praca fotograficzna biorąca udział w Konkursie.
UCZESTNICY KONKURSU
§3
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy Studenci studiujący na studiach stacjonarnych I, II i III
stopnia kierunku Geologia w Instytucie Geologii UAM, Studenci kierunków przyrodniczych będący
członkami Koła Naukowego Geologów UAM oraz studenci kierunków geologicznych z całej Polski.
2. W konkursie nie mogą brać udziału:
a) Absolwenci Instytutu Geologii UAM,
b) Pracownicy Instytutu Geologii UAM,
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c) Członkowie Komisji Konkursowej.
ZASADY KONKURSU
§4
1. W Konkursie mogą wziąć udział zdjęcia przedstawiające przedmioty, ludzi i sytuacje związane
z naukami o Ziemi lub z wykonywaną pracą geologiczną.
2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.
3. Zdjęcia powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane, jednakże dopuszcza
się:
a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
4. Nie będą akceptowane zdjęcia, z których usunięto lub dodano jakiekolwiek elementy w wyniku
obróbki lub zdjęcia powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii.
5. Nadesłane zdjęcia nie mogły wcześniej brać udziału w konkursach, włączając w to poprzednie
edycje Konkursu Fotograficznego „Geologia w Obiektywie”.
§5
1. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na
adres mailowy kngeol@amu.edu.pl .
2. Potwierdzeniem przyjęcia zdjęcia przez Komisję Konkursową jest mail zwrotny.
3. Przesłane zdjęcia muszą spełniać następujące kryteria:
a) zapis w formacie JPG lub PNG,
b) minimalny rozmiar 1200 x 1200 pikseli.
4. Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia.
5. W zgłoszeniu przesłanym na adres mailowy Konkursu powinny znajdować się następujące
informacje:
a) tytuł zdjęcia,
b) data i miejsce wykonania zdjęcia,
c) krótki opis zdjęcia (max. 500 znaków),
d) dane Autora (Imię i nazwisko, adres e-mail).
6. Prace fotograficzne będą przyjmowane do 26 listopada 2017 roku.
§6
1. Wszystkie nadesłane do Konkursu zdjęcia podlegają ocenie Komisji Konkursowej.
2. Komisję Konkursową powołuje Organizator.
3. W skład Komisji Konkursowej wejdą:
a) dr Robert Radaszewski – Przewodniczący Komisji Konkursowej,
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b) prof. Tomasz Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
c) Bartosz Pieterek – Członek Komisji Konkursowej,
d) Mateusz Szczepanik – Członek Komisji Konkursowej,
e) Jagoda Witkowska – Członek Komisji Konkursowej,
4. Komisja dokonuje oceny prac fotograficznych po zakończeniu terminu nadsyłania zdjęć do
Konkursu biorąc pod uwagę ich wartość naukową, artystyczną oraz jakość i oryginalność.
5. Komisja zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub
niespełniających innych zasad Konkursu.
6. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace posiadające wady formalne: słaba jakość
zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.
7. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych wyborów, który zostanie utrwalony
i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.
8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
§7
1. Spośród nadesłanych prac fotograficznych Komisja wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze,
drugie i trzecie miejsce.
2. Komisji przysługuje decyzja o nadaniu wyróżnień jeśli zajdzie taka potrzeba.
3. O ilości wyróżnień decyduje Komisja podczas obrad.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnego wyróżnienia w kategorii „Geologiczny
Świat Nauki”.
5. W kategorii „Geologiczny Świat Nauki” mogą wziąć udział wyłącznie zdjęcia, które posiadają
wartość naukową.
6. Zwycięskie zdjęcie w kategorii „Geologiczny Świat Nauki” musi spełniać następujące kryteria:
a) posiadać orientację w poziomie,
b) minimalny rozmiar 2800 x 1800 pikseli.
7. Spośród wszystkich nadesłanych prac fotograficznych zostanie wyłonione zwycięskie zdjęcie
w kategorii „Nagroda Publiczności”.
8. Głosowanie na zdjęcie w kategorii „Nagroda Publiczności” odbędzie się w dniach 27 listopada – 3
grudnia 2017 roku, w utworzonej galerii na portalu Facebook, profil Konkurs Fotograficzny
„Geologia
w Obiektywie”
–
https://www.facebook.com/KonkursFotograficznyGeologiaWObiektywie/?fref=ts.

9. Zwycięskie zdjęcie w kategorii „Nagroda Publiczności” musi spełniać następujące kryteria:
a) zdobyć największą liczbę głosów w formie polubień,
b) wszystkie polubienia muszą być oddane przez osoby realne. Głosy stron i portali nie będą
wliczane.
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10. Wszelkie próby manipulowania głosami będą przyczyną dyskwalifikacji.
11. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami
przez Organizatora Konkursu.
12. Zdjęcie, które zostanie wyróżnione w kategorii „Geologiczny Świat Nauki” zostanie opublikowane
na okładce czasopisma „GEOLOGOS” w numerze wybranym przez redakcję czasopisma.
13. Najlepsze prace fotograficzne zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Instytucie
Geologii UAM podczas obchodów Barbórki 2017.
14. Wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Barbórki 2017 w dniu 8 grudnia 2017 roku na
Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1.

Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.kngeol.amu.edu.pl oraz na portalu
Facebook, profil Konkurs Fotograficzny „Geologia w Obiektywie”.

2. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
a) akceptuje niniejszy Regulamin,
b) jest Autorem zdjęć,
c) bierze odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatora Konkursu,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.,
e) udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej
Organizatora do korzystania przez czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych
z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej
uprawnienie do:
 promocji KNG UAM oraz Instytutu Geologii UAM,
 zwielokrotnienia zdjęć wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską,
 wprowadzenia do pamięci komputera,
 publikacji w tytułach Organizatora,
 publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.kngeol.amu.edu.pl) oraz na portalu
Facebook, profil Konkursu należącego do Organizatora,
 publikacji w formie okładki w czasopiśmie “GEOLOGOS”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 października 2017 roku.
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