Regulamin konkursu dla wolontariuszy RODM

„Miejsce na świecie”

1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie,
we współpracy z portalem world24.pl.
2. W konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 18 lat oraz kto do 10 grudnia 2017 r.
wstawi na portalu world24.pl co najmniej jeden zestaw zdjęć (od 10 do 15)
przedstawiających jedno miejsce na świecie oraz wypełni i podpisze umowę wolontariacką
RODM, której skan prześle na adres wolontariat@rodm-szczecin.pl (od 10 grudnia 2017 r.).
W wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko lub pseudonim, którym podpisywane są
zestawy fotografii oraz nazwy utworzonych na portalu world24.pl galerii (zestawów).
(Wzór umowy wolontariackiej jest do pobrania ze strony www.rodm-szczecin.pl)
3. Jako jedno miejsce na świecie rozumie się miejsce możliwe do jednoznacznego określenia:
kraj, miasto lub miejscowość, dzielnica miasta, plac, ulica, kraina geograficzna, akwen
wodny lub pasmo gór itd.
4. Jeden wolontariusz może wstawić dowolną liczbę zestawów zdjęć. Zdjęcia wstawiane są w
ramach wolontariatu. Zdjęcia mogą być dowolnie oznakowane przez autora.
5. Zdjęcia należy wstawić do zakładki MIEJSCA NA ŚWIECIE – GALERIE ZDJĘĆ, tworząc nową
galerię.
Galerii nadajemy tytuł wg schematu:
Kontynent–Państwo–Miasto/Region–rok wykonania zdjęć
np. Europa-Francja-Paryż-2015 albo Europa-Francja-Pireneje-2015
Kontynent–Państwo–Miasto/Region–Miejsce–rok wykonania zdjęć
albo Europa-Francja-Paryż-Wieża Eiffla-2015
Kontynent–Region (rok wykonania zdjęć)
np. Europa-Morze Bałtyckie-2015
Oznaczenie geograficzne–rok wykonania zdjęć
np. Ocean Atlantycki-2015 lub Himalaje-2015
używając nazw słownikowych a nie potocznych (Morze Bałtyckie a nie Bałtyk)
• Każda grupa zdjęć (10 - 15) dotyczyć musi jednego miejsca na świecie: miasta, dzielnicy
miasta, akwenu, pasma gór, szczytu itp.
• Każde zdjęcie może mieć maksymalnie 3 MB
6. Harmonogram konkursu:
do 10 grudnia 2017 r. – wstawianie zestawów zdjęć na portal
11-17 grudnia 2017 r. – głosowanie na poszczególne zestawy
18-19 grudnia 2017 r. – liczenie głosów
20 grudnia 2017 r. – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
7. Głosowanie na zestawy odbywa się w dniach 11-17 grudnia 2017 r. poprzez wysłanie emaila na adres swiat@rodm-szczecin.pl. W treści e-mail wskazać do trzech zestawów na
które głosujemy, podając ich nazwy oraz numery dodatkowe i nazwisko/nazwiska autorów
fotografii. Numer dodatkowy zestawu znajduje się po roku wykonania prac, np.: EuropaFrancja-Paryż-2015 (3) i nadawany jest przez administartora portalu w przypadku
występowania kolejnego zestawu o identycznej nazwie głównej.
Uwaga! Głosujemy tylko na zestwy z literą „W” na końcu nazwy.

8. Fotografie prezentowane na portalu world24.pl nie będą wykorzystywane przez
organizatorów w jakimkolwiek innym celu poza prezentacją na portalu i konkursem.
9. Fotografie nagrodzone mogą być bezpłatnie prezentowane i publikowane w ramach
przedstawienia wyników konkursu.
10. Wstawiane na portal world24.pl fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez autorów fotografii praw
osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.
11. Nagrody.
Wolontariusze-autorzy zestawów, które uzyskają największa liczbę głosów otrzymają
następujące nagrody:
I miejsce – statyw fotograficzny
II miejsce – torba fotograficzna
III miejsce – zestaw książek
12. Autor fotografii może po zakończeniu konkursu w dowolnym czasie usunąć je z zasobów
portalu world24.pl.

