
Dofinansowane przez  
 
 
Projekt: "Las - drewno - człowiek - kompleksowy program podniesienia świadomości 
społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie RDLP w Gdańsku"  
 

Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 

 

Regulamin  

konkursu fotograficznego „Las-Drewno-Człowiek” 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa Konkurs [konkurs]. 

2. Inicjatorem Konkursu jest Nadleśnictwo Elbląg[organizator]. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Gdańsku 

 

§2. 

 

Zasady Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest wzrost świadomości społecznej na temat 

różnorodności oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami 

klimatu i ekonomiczną wartością ekosystemów. 

2. Organizator powołuje jury Konkursu [Jury] w co najmniej trzyosobowym 

składzie, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.  

3. Konkurs ma charakter otwarty bez ograniczeń wiekowych [Uczestnik]. 

4. Uczestnikiem konkursu nie może być członek Jury. 

5. Prace do Konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach: 

a.  „Las” – zdjęcia przedstawiające  środowisko leśne i jego 

różnorodność biologiczną w tym miedzy innymi gatunki zwierząt, 

roślin związanych z lasem oraz krajobraz leśny ; 
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b.  „Drewno” – zdjęcia przedstawiające drewno jako nieodłączny 

element życia człowieka (surowiec odnawialny), możliwe 

sposoby jego wykorzystania, metody jego pozyskania i 

przetwarzania, 

c. „Człowiek” – zdjęcia przedstawiające człowieka w powiązaniu  z 

lasem i/lub drewnem.  

6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie do 2 zdjęć w każdej kategorii, a więc 

łącznie do 6 zdjęć. 

7. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą być wykonane w technice cyfrowej, 

barwne lub czarnobiałe.  

8. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie JPG o minimalnej kompresji (możliwie 

najlepszej jakości)o rozdzielczości nie mniejszej niż 150 dpi . 

9. Nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane w prasie 

papierowej i wydawnictwach książkowych. 

10. Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora 

j.piotrowski@gdansk.lasy.gov.pl. 

11. Do zdjęć należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy, 

znajdujący się na ostatniej stronie regulaminu.  

12. Zdjęcia będą przyjmowane do godziny 24.00 dnia 14.04.2016 r. O przyjęciu 

zdjęcia będzie decydowała data jego faktycznego wpłynięcia na pocztę 

mailową. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania 

prac. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zdjęcia do innej 

kategorii niż wskazana przez Uczestnika. 

15. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu 

elementów fotografii pochodzących z różnych plików. 

16. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii. 
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17. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem 

Uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste  

i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania 

wizerunku osób sportretowanych na fotografii,  a także że przyjmuje  

na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne 

zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które  

nie spełnia postanowień Regulaminu lub narusza obowiązujące prawo  

– w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych  

za wulgarne i obraźliwe.   

19. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. 

20. Autorzy zdjęć w tym autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć 

[Laureat]przenosi na Organizatora prawa zależne do zdjęć, a w 

szczególności dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki 

komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć m.in. ze 

względu na wymogi techniczne związane z określonymi niżej sposobami 

rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań  

i zezwalania na wykorzystywanie opracowań oraz bezwarunkowo zgadza się 

na nieodpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie 

tych zdjęć przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w tym 

Organizatora, na następujących niekomercyjnych polach eksploatacji: 

a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną 

techniką, a także utrwalenie w części lub w całości  

i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu 

cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu; 

b. wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera; 

c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego 

odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, 
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rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich 

używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

d. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego 

przekazu (www, facebook i inne) po utrwaleniu na nośnikach 

obrazu; 

e. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji,  

w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public 

relations,; 

f. inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie 

zdjęć i ich utrwaleń. 

23. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego danymi w 

celu opisania zdjęć  imieniem i nazwiskiem autora. 

 

§ 3. 

Nagrody 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody: [Nagrody]: 

a. Nagrodę główną - równowartość 2000 ,00 zł 

b. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w każdej kategorii, - 

równowartość 1000,00 zł 

c. Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w każdej kategorii, 

równowartość 800,00 zł 

d. Nagrodę za zajęcie trzeciego miejsca w każdej kategorii, 

równowartość 300,00 zł 

2. Jury w każdej kategorii może przyznać dodatkowo wyróżnienia według 

własnego uznania. 

3. Jury ma prawo do przyznania nagrody w innej kategorii niż opisana w § 3 

pkt. 5.  .  
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4. Jury ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej oraz nieprzyznania 

nagród za zajęcie pierwszych i kolejnych miejsc w każdej kategorii. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane  

w karcie zgłoszeniowej, uniemożliwiające skontaktowanie się z laureatem  

w sprawie wręczenia nagrody. W wypadku niemożności skontaktowania się 

nagroda przepada po 60 dniach od ogłoszenia wyników Konkursu. 

§ 4. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora  

oraz na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg. 

2. Wszelkie zażalenia z tytułu organizowanego Konkursu można zgłaszać 

pisemnie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na adres Organizatora. 

3. Zażalenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 14 dni  

od daty ich otrzymania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa. 

6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU 

„Las  Drewno-Człowiek” 

Imię i nazwisko ………………………………………………............................................................................. 

Adres zamieszkania ………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nadesłane zdjęcia: ……………… szt. 

wraz z opisem*    

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, w pełni akceptuję jego treść 

i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 

 

…………………………………                                                    ……………………………….. 

Data                                                                                            Podpis 

 
*Wskazówki dotyczące skatalogowania i opisania zdjęć przesyłanych na konkurs: 
1. Zdjęcia (pliki) należy umieścić w trzech nazwanych katalogach (kategorie). 
2. W nazwie pliku należy wpisać tytuł zdjęcia i nazwisko autora; jeśli są zdjęcia bez tytułu, 
należy wpisać PP 1..2..3 i nazwisko autora. 
3. W osobnym pliku tekstowym należy załączyć dodatkowe informacje o zdjęciach wg 
poniższego klucza: 
• kategoria, 
• nazwa pliku, 
• krótki opis: co zdjęcie przedstawia, ew. nazwy gatunków zwierząt i roślin, 
• data i miejsce wykonania.                                                  


