Regulamin Konkursu fotograficznego w 2 kategoriach pod hasłami:
„4 pory roku – wizerunek człowieka na roli”
„ My na co dzień ”
I.
II.

Organizator konkursu: Spółki Grupy Top Farms.
Cel konkursu:
1. Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy i spojrzenia na temat pracy w rolnictwie.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji i pięknego dokumentowania wizerunku ludzi,
miejsc, obiektów.
3. Gromadzenie dokumentacji ukazującej zmiany zachodzące na przestrzeni mijającego
czasu.
4. Wyrabianie wrażliwości estetycznej i doskonalenie umiejętności fotografowania.

III.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych pracowników Grupy Top
Farms.
2. Organizacja konkursu przebiegać będzie w dwóch kategoriach tematycznych:
- kategoria I – „4 pory roku – wizerunek człowieka na roli”
- kategoria II –„ My na co dzień”
3. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę fotograficzną (JPG, min. 1200 x 1600
pikseli), wykonaną samodzielnie.
4. Praca konkursowa nie może być retuszowana, ani w żaden sposób zmieniana
elektronicznie.
5. Na fotografii powinny znaleźć się obiekty związane z tematem konkursu.
6. Każda praca musi posiadać swój oryginalny tytuł.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres e- mailowy:
TFW- wbuchwald@topfarms.pl
JAG- mbialkowska@topfarms.pl
KR- hstachowiak@topfarms.pl
Akceptowalne jest dostarczenie prac osobiście do sekretariatów, jak również wysyłka
prac drogą tradycyjnej poczty.
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika że:
/- załącznik numer 1, (w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekuna prawnegozałącznik numer 2)/ ;
- posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,
- nie narusza praw osób trzecich,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
IV.

Organizacja i terminy:
1. Ogłoszenie konkursu nastąpi poprzez stronę internetową, formę tradycyjną oraz
mailową do wszystkich pracowników Grupy Top Farms.
2. Prace konkursowe należy przesłać następująco:
- kategoria I –„ My na co dzień” – 31.03.2022
- kategoria II– „4 pory roku – wizerunek człowieka na roli”:
1 pora roku Wiosna- do 02.06.2022
2 pora roku Lato- do 01.09.2022
3 pora roku Jesień - do 15.11.2022
4 pora roku Zima– do 30.12.2022
z dopiskiem: PRACA NA KONKURS FOTOGRAFICZNY.
3. W przypadku prac przekazywanych pocztą liczy się data stempla pocztowego,
4. Podsumowanie konkursu, prezentacja wybranych prac i wręczenie nagród:
- kategoria I –„ My na co dzień” – 30.04.2021
- kategoria II – „4 pory roku – wizerunek człowieka na roli” :
1 pora roku Wiosna- do 17.06.2022
2 pora roku Lato- do 20.09.2022
3 pora roku Jesień - do 28.11.2022
4 pora roku Zima– do 15.01.2023

V.

Nagrody
1. Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające wymagania zawarte w
regulaminie, a oceny dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
- wartość artystyczna,
- wartość techniczna,
- wartość dokumentalna,
3. Jury nagrodzi po trzy prace w każdej kategorii oraz dodatkowo może wyróżnić po 2
prace.
4. Organizator przewiduje nagrody rzeczoweowe:
W kategorii I
I nagroda – Kurs fotograficzny wraz z noclegiem w Łodzi
II nagroda – Słuchawki bezprzewodowe
III nagroda – Dysk zewnętrzny
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W kategorii II
I nagroda – kurs fotograficzny wraz z noclegiem w Łodzi
II nagroda – Słuchawki bezprzewodowe
III nagroda – Dysk zewnętrzny
5. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród przez Jury.
6. Poza nagrodą rzeczową laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy pamiątkowe.
7. Przedstawiciele działów HR z poszczególnych spółek posiadają listę uczestników,
której nie przekazują innym uczestnikom jak również pozostałym członkom jury.
8. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej, ani
zaskarżeniu.
9. Skład jury: Zarząd Wielkopolskich spółek oraz przedstawiciele działu HR
poszczególnych spółek.
VI.

Postanowienia końcowe:
1. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu oraz na
nieodpłatne eksponowanie i publikowanie prac przekazanych na konkurs.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania prac konkursowych na swojej
stronie internetowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu
prac na konkurs.
4. Prace niezgodne z wymogami regulaminu, o złej jakości, niekompletne lub zawierające
błędne dane nie wezmą udziału w konkursie.
5. Koszty związane udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
6. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie konkursu:
Weronika Buchwald wbuchwlad@topfarms.pl
Hanna Stachowiak hstachowiak@topfarms.pl
Monika Białkowska mbialkowska@topfarms.pl
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