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Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE
serdecznie zaprasza do udziału 

w
Przeglądzie Fotograficznym

„MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZ”

Ideą przewodnią Przeglądu jest włączenie mieszkańców Miasta Lublin 
w promowanie właściwego stosunku człowieka do zwierząt.  

Cele: 
 Zwiększenie  świadomości  społeczności  lokalnej  w  kwestiach  poszanowania  praw  zwierząt,

bezpieczeństwa  ludzi  i  zwierząt  we  wzajemnych  interakcjach,  odpowiedzialności  za  posiadane
zwierzęta

 Promowanie adopcji zwierząt
 Bogacenie wiedzy o świecie społecznym i przyrodniczym
 Rozwijanie kreatywności i zainteresowań fotograficznych  

REGULAMIN PRZEGLĄDU:

1. Przegląd skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Miasta Lublin.
2. Przedmiotem Przeglądu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego zwierzę/zwierzęta dowolnego gatunku,
którego/których właścicielem jest autor zdjęcia. Zdjęcie może zawierać umieszczony na nim napis – hasło 
wzmacniające przekaz zgodny z celami Przeglądu. 
3. Maksymalna ilość zgłoszeń jednego autora: 1. 
4. Liczba uczestników Przeglądu: nieograniczona.



5. Liczba autorów jednego zdjęcia: 1 osoba lub zespół dwuosobowy, gdy jeden z uczestników jest osobą
niepełnoletnią  lub  uczestniczy  w  Przeglądzie  pod  opieką  nauczyciela  w  ramach  zgłoszenia  ze  szkoły
/przedszkola. 
6. W Przeglądzie nie przewidziano nagród i dyplomów, ponieważ jego głównym przesłaniem jest
charytatywne włączenie się autorów zdjęć w szerzenie idei poszanowania praw zwierząt i ukazanie ich
szerokiemu gronu odbiorców, jako istot wrażliwych, czujących, zasługujących na opiekę, przyjaźń i
pomoc człowieka. 
7.  Zdjęcia  zostaną  opublikowane na profilu  Facebook Fundacji  Na Rzecz  Ochrony Praw Zwierząt  EX
LEGE. 
8.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  rozpowszechniania  zdjęć  w  zakresie  wszystkich  możliwych  pól
eksploatacji.  Przesłanie  zdjęcia  jest  jednoznaczne  z  przeniesieniem  przez  uczestnika  przeglądu  praw
autorskich do zdjęcia na Fundację EX LEGE.
9.  Zdjęcia  należy  przesłać  w  wersji  elektronicznej  do  dnia  7  czerwca  2019  r.,  na  adres:
edukacja@fundacjaexlege.pl . Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 696-546-544    
10. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia, stanowiące załączniki o nr od 1 do nr 3. Stosowne
załączniki powinni wypełnić autorzy zdjęć, bądź opiekunowie prawni, gdy uczestnikiem jest osoba
niepełnoletnia, a także nauczyciele, jeśli zgłoszenie do przeglądu odbywa się za pośrednictwem szkoły /
przedszkola. 

     
                                                       

                                                                                                             Organizator 
                                                                                            Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw      
                                                                                                         Zwierząt EX LEGE


