Botaniczny konkurs fotograficzny
„Magia świąt, magia roślin”
Boże Narodzenie to wyjątkowy czas przepełniony wielowiekowymi tradycjami i obrzędami.
Zwyczajom tym nieodzownie towarzyszą rośliny. Snopek i podłaźniczka, choinka, czy też sianko
pod obrusem rośliny zawsze podkreślają wyniosłość i wyjątkowość tych rodzinnych świąt. W
naszym konkursie zachęcamy do zatrzymania tych wyjątkowych chwil.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego
(zwany dalej OŁ PTB).
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego.
3. Nadsyłane zdjęcia powinny przedstawiać rośliny, lub ich części wykorzystywane do tworzenia
dekoracji Bożonarodzeniowych oraz wykorzystywanych w różnych obrzędach związanych z tym
okresem czasu.
4. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie roślin w tradycjach Świąt Bożego Narodzenia,
oraz rozbudzenie wrażliwości artystycznej na rośliny towarzyszące nam w domu.
5. Zdjęcia mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, jednak powinny być oryginalne, niepoddane
obróbce cyfrowej oraz wykonane osobiście. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpg lub pdf
6. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia, powinny one być podpisane imieniem i
nazwiskiem w tytule (w przypadku studentów dodatkowo prosimy o dane na temat wydziału, kierunku,
stopnia i roku, natomiast w przypadku pracowników UŁ miejsca pracy)
7. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi wysłać wybrane zdjęcia maksymalnie do 15 stycznia
2021 na podane adresy e-mail: anastazja.krzyzanowska@biol.uni.lodz.pl lub
grzegorz.wolski@biol.uni.lodz.pl
8. Wśród nadesłanych zdjęć OŁ PTB przyzna nagrody, w dwóch kategoriach wiekowych: studenci i
pracownicy. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na wystawie w budynku A Wydziału Biologii i
Ochrony Środowiska UŁ oraz na stronie fb OŁ PTB
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18 lutego 2021 roku, na kolejnym zebraniu naukowym OŁ
PTB.
10. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanych zdjęć przez
organizatorów konkursu, zarówno na materiałach promocyjnych jak i na stronie na Facebooku.
11. Autorzy zdjęć jednoznacznie oświadczają o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych zdjęć oraz
zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych przez OŁ PTB.
12. Administratorem danych osobowych uczestników jest OŁ PTB. Przetwarzanie danych osobowych
odbywać się będzie na potrzeby konkursu (przyznanie nagród i opublikowanie wyników), zgodne z
przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną
ustawą.

