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„Fotografujemy Budownictwo – 2013”
W tym roku organizujemy trzecią już edycję konkursu fotograficznego - FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO. W dwóch poprzednich latach na konkurs, który cieszył się sporym
zainteresowaniem, wpłynęło ponad 100 zdjęć. Mamy nadzieję, że tym razem Wasze zainteresowanie konkursem nie będzie mniejsze. Prace można nadsyłać do 30 września.
Druk zgłoszenia znajdują się na stronie www.slk.piib.org.pl.

Plaże Wilsons Promontory nad Oceanem Indyjskim

różnorodnością i barwą – i zachwyca.
Z uwagi na odizolowanie Australii od innych lądów rozwinęły się tam unikalne gatunki flory i fauny… Stąd jedynie tam możemy podziwiać na wolności kangury, koale,
wombaty, dziobaki, emu i te najstarsze na świecie liczące
sto milionów lat lasy deszczowe z plątaniną pnączy, kolorowych paproci, z całą plejadą ptaków, gadów, węży, żab
i owadów.
Koniecznie na koniec trzeba jeszcze przypomnieć jeden
z polskich akcentów. Najwyższy szczyt Australii Góra Kościuszki 2230 m n.p.m., zdobyty i nazwany przez polskiego
podróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego….. może nie rzuca na kolana….. ale po prostu jest i „góruje” w paśmie Alp
Australijskich.
Patrząc w bezchmurną noc na niebo w Australii, próżno
szukać konstelacji Wielkiego Wozu i Gwiazdy Polarnej :-).
Za to jest majestatyczny Krzyż Południa i Wielki Obłok Magellana.
Podsumowując, te czterdzieści godzin podróży w jedną,
a potem w drugą stronę, dodając do tego bardzo restrykcyjną kontrolę bagażową przy przylocie do Australii… (pieski obwąchują, nawet jabłka się nie przemyci :-)), setki kilometrów „w powietrzu”, pociągiem, jeepami i pieszo…..to
warto było :-). Wspomnienia zostaną na zawsze.
Jola i Karol Jaguccy

NASZE PODRÓŻE

Wybrzeże Parku Narodowego Port Campbell
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2013”
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
§1
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2013 jest Śląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa /ŚlOIIB/ z siedzibą: w Katowicach
ul. Podgórna 4, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
• kategoria 1 - Budynki, budowle, budowy ze Śląska;
• kategoria 2 - Budynki, budowle, budowy z Polski;
• kategoria 3 - Budynki, budowle, budowy ze świata.
§2
Udział w Konkursie może wziąć każdy członek ŚlOIIB w Katowicach,
który ma opłacone składki, z wyłączeniem członków Jury.
§3
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego i
podpisanego formularza zgłoszeniowego z 1 zdjęciem. Każdy uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia maksymalnie po 2
zdjęcia w każdej kategorii. Niewypełnienie któregokolwiek punktu
formularza, brak podpisu oraz podanie nieprawdziwych informacji
powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
2. Formularz wraz ze zdjęciem w formacie jpg, tiff należy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres: foto@slk.piib.org.pl oraz
wypełniony i podpisany formularz wraz ze zdjęciem wydrukowanym na komputerze w formacie A5 lub odbitki wielkości 10x15cm
– dla prawidłowej identyfikacji zgłoszonego zdjęcia - listownie na
adres: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 40-026
Katowice, ul. Podgórna 4.
3. Na zdjęciach może być zamieszczona dodatkowo tylko data,
każdy inny napis spowoduje wykluczenie zdjęcia z konkursu /poza
napisami istniejącymi na fotografowanych obiektach/.
4. Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontażu.
5. Zgłaszana do Konkursu fotografia nie może być nagradzana w
żadnym innym konkursie fotograficznym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu
zdjęć nie związanych z tematyką Konkursu.

Skała Uluru

§4
1. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 1 sierpnia do 30 września
2013r.
2. W każdej kategorii zostaną wybrane i nagrodzone 3 najlepsze
zdjęcia. Wyboru dokona jury w pięcioosobowym składzie (4
przedstawicieli Rady Izby i konsultant fotograficzny).
3. Kryteria wyboru najlepszych zdjęć:
• zgodność z tematem konkursu;
• walory artystyczne zdjęcia;
• jakość techniczna zdjęcia;
• oryginalność ujęcia.

§5
1. W Konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy w każdej z trzech
kategorii.
• za zajęcie I miejsca - 1000 zł
• za zajęcie II miejsca - 600 zł
• za zajęcie III miejsca - 300 zł
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I lub II nagrody oraz do przyznania nagród równorzędnych.
3. Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent .
4. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie drogą
mailową oraz drogą pocztową listem poleconym do dwóch tygodni po terminie rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o
podatku dochodowym od osób fizycznych.
§6
1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród
nastąpi w czasie obchodów najbliższej edycji Śląskiego Dnia Budowlanych.
2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną przedstawione w Informatorze ŚlOIIB oraz na stronie www.slk.piib.org.pl .
§7
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej
uzasadnienie.
3. Reklamacje należy składać listownie na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Decyzja organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
§8
Podpisane zgłoszenie prac fotograficznych na Konkurs jest
równoważne ze zgodą na przyjęcie zasad Konkursu zawartych w
niniejszym regulaminie oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie
prac do publikacji w „Informatorze ŚlOIIB”, na stronie internetowej
ŚlOIIB i w innych wydawnictwach ŚlOIIB bez dodatkowych opłat.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się
przepisy prawa polskiego.
§10
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl .

DRUK ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA DO KONKURSU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.slk.piib.org.pl.
Sydney - lekcja wychowania fizycznego

Sydney - most Harbour

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Stary pociąg w drodze do Kurandy

27

