Konkurs fotograficzny „polska zagranica”
Na czym polega konkurs?
1. Wykonaj zdjęcie turystyczne w Polsce. Zdjęcie ma być turystyczne, tzn. prezentować na
przykład krajobraz, obiekt architektoniczny, zjawisko przyrodnicze. Zdjęcie nie musi być
ładne. Musi jednak wyglądać jakby przedstawiało krajobraz/obiekt występujący za granicą.
2. Opisz jego prawdziwą lokalizację oraz dwie zagraniczne lokalizacje zmyłkowe, w których
teoretycznie mógłby znajdywać się sfotografowany krajobraz/obiekt.
3. Wyślij zgłoszenie mailem lub pocztą do 30 września.
4. Jesienią wszystkie zgłoszone zdjęcia będą zaprezentowane grupie testującej, składającej się z
osób nieznających wcześniej reguł konkursu. W quizie on-line każdy testujący będzie miał
wskazać faktyczną lokalizację wykonania każdego zdjęcia z trzech zaproponowanych przez
autora.
5. Zwycięża to zdjęcie, na którego zagraniczne lokalizacje da się nabrać najwięcej testujących,
to znaczy to, gdzie najmniejszy odsetek respondentów wskaże prawdziwą lokalizację.
6. Jeśli Twoje zdjęcie wygra – zyskasz sławę i dostaniesz ekstra nagrodę

Regulamin szczegółowy
Uczestnictwo w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy członkowie i sympatycy (obecni i przyszli ☺) Oddziału
Toruńskiego PTG.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Przesłanie zgłoszenia
3. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesyłać e-mailem na adres ptg@umk.pl LUB pocztą
na adres Oddział Toruński PTG, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK, ul.
Lwowska 1, 87-100 Toruń).
4. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 września 2020 roku (dla zgłoszeń pocztowych decyduje
data dotarcia zgłoszenia na UMK).
5. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko autora zdjęcia,
b. jedno zdjęcie wykonane w Polsce,
c. informację o prawdziwym miejscu wykonania zdjęcia do wykorzystania w quizie
(dowolny stopień szczegółowości, np. „okolice Sandomierza”, „Wrocław”, „Tatry”),
d. dwie proponowane fałszywe zagraniczne lokalizacje zdjęcia (stopień szczegółowości
powinien odpowiadać temu z pkt. c),
e. 1-2 zdania opisu „co faktycznie widać na zdjęciu” (nie do wykorzystania w quizie),
szczególnie, jeśli lokalizacja w pkt c była podana mało dokładnie lub kiedy zdjęcie jest
„tak dobre”, że budzi wątpliwości czy rzeczywiście było wykonane w Polsce.

Wyłonienie zwycięzcy
6. Organizatorzy mogą wykluczyć z konkursu fotografie, które nie zawierają żadnych wskazówek
co do miejsca ich wykonania, np. puste zdjęcia.
7. W październiku organizatorzy zbadają postrzeganą „zagraniczność” zgłoszonych zdjęć przez
quiz online:
a. Quiz będzie składał się z tylu pytań, ile będzie zgłoszeń w konkursie + kilku
pozakonkursowych, prawdziwych zdjęć z zagranicy (dla zmylenia grupy testowej ☺) .
b. Każde pytanie w quizie będzie prezentowało zdjęcie, treść pytania „Gdzie zostało
wykonane zdjęcie?” oraz trzy możliwe odpowiedzi – faktyczną i dwie fikcyjne
lokalizacje zgłoszone przez uczestnika (w losowej kolejności).
c. Na quiz będą odpowiadać członkowie grupy testującej nie znający wcześniej zasad
tego konkursu. Zostaną oni zaznajomieni z zasadami konkursu oraz prawidłowymi
odpowiedziami wraz z opisami autorów „co widać na zdjęciach” dopiero po
udzieleniu wszystkich odpowiedzi.
Nagrody
8. Zwycięzcą konkursu jest autor zdjęcia, którego poprawną lokalizację wskazała najmniejsza
część grupy testującej.
9. W przypadku remisu może być więcej niż jeden zwycięzca.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi na Wieczorze PTG w październiku 2020 r. oraz na stronie
internetowej (www.ptg.geo.umk.pl) i profilu Facebook OT PTG.
11. Nagrodą jest dyplom i upominek rzeczowy.
12. Najlepsze (najbardziej „zagraniczne”) zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej i
profilu Facebook OT PTG.
Postanowienia końcowe
13. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację przesyłanego zdjęcia na
stronie internetowej OT PTG i profilu Facebooku oraz publicznym wyświetleniu, przy
zachowaniu uznania autorstwa.
14. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora
swoich danych osobowych (imię, nazwisko i dane kontaktowe) wykorzystywanych wyłącznie
dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo
wglądu w ich dane osobowe (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
15. Organizator ma prawo do zmian postanowień regulaminu. W sprawach nieuregulowanych
regulaminem decyduje organizator.

