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Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą  

„Krajeński Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Runowo w obiektywie” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Dyrekcja Krajeńskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Więcborku wraz z Nadleśnictwem 

Runowo z siedzibą w Runowie Krajeńskim, dalej łącznie zwanych Organizatorami, ogłaszają 

konkurs fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod nazwą „Krajeński Park 

Krajobrazowy i Nadleśnictwo Runowo w obiektywie”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Runowo. 

§ 2 

Tematyka i cele konkursu 

1. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego 

Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Nadleśnictwa Runowo. 

2. Celem konkursu jest uwidocznienie piękna przyrody Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz 

obszaru Nadleśnictwa Runowo, rozwijanie pasji i uzdolnień oraz popularyzacja fotografii 

(przyrodniczej) jako dziedziny sztuki. Zadaniem uczestnika konkursu jest ukazanie w oryginalny 

sposób walorów Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Runowo w „obiektywie”. 

§ 3 

Uczestnictwo w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób zajmujących się amatorsko 

fotografowaniem przyrody. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia 

zawierającą oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisane 

przez:  

1) rodzica lub opiekuna prawnego osoby, w przypadku uczestników konkursu, którzy nie 

ukończyli 16 lat, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

albo 

2) osobę powyżej 16 lat, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.  

4. Formularze karty zgłoszenia i stosownych oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na udział  

w konkursie i przetwarzanie danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Parku pod 

adresem www.krajenskipark.pl, w zakładce konkursy ekologiczne. 

 

§ 4 

Prace konkursowe 

1. Na konkurs można nadsyłać wyłącznie fotografie będące oryginalnymi dziełami autora. 

2. Fotografie nadesłane na konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jaki i czarno-

białej. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedozwolone. Dopuszcza 

się jedynie możliwość kadrowania. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki 

graficzne lub cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. 

3. Na konkurs można przysłać prace dotychczas niepublikowane w prasie  oraz niewykorzystywane w 

innych konkursach. 

4. Każda osoba biorąca udział w konkursie fotograficznym może przedstawić do 5 prac fotograficznych 

na papierze w formacie nie mniejszym niż 200 mm x 290 mm. 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć oryginalne pliki cyfrowe w formacie TIFF lub JPG w wielkości  

nie mniejszej niż w wymiarach 148 mm x 210 mm (wymiary formatu A5) oraz w rozdzielczości nie 

niższej niż 300 DPI. 

http://www.krajenskipark.pl/
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6. Fotografie muszą przedstawiać miejsca i obiekty, przyrodę ożywioną i nieożywioną oraz krajobrazy 

Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Nadleśnictwa Runowo, mogą obejmować 

następujące tematy: 

− rośliny wiosną, latem, jesienią i zimą ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny rzadkie 

i chronione, 

− zwierzęta leśne, 

− pory roku w  Krajeńskim Parku Krajobrazowym i Nadleśnictwie Runowo 

− makrofotografie (np. rośliny, owady itp.), 

− miejsca niezwykłe, 

− rzeki, cieki wodne, jeziora, 

− krajobraz,  

− zabytki. 

7. Każdą fotografię należy opisać, podając:  

− tytuł pracy,  

− datę i miejsce, gdzie fotografia została wykonana,  

− godło konkursowe autora składające się z 5 liter i 5 cyfr (nie należy podawać kolejnych 

następujących po sobie liter, czy cyfr w celu uniknięcia zdublowania godła).  

8. Prace przekazuje się na konkurs w odrębnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, w której 

umieszczane są dane osobowe autora tzn. imię, nazwisko, wiek i adres (numer telefonu i adres 

poczty elektronicznej - e-mail), oraz wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne  

i niekonsultowane eksponowanie oraz wykorzystywanie fotografii konkursowych w publikacjach 

Krajeńskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Runowo.  

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia nadesłanych prac konkursowych, które nie 

spełniają wymagań technicznych Regulaminu lub zostały wykonane poza obszarem Krajeńskiego 

Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Runowo. 

§ 5 

Ochrona i publikacja danych osobowych 

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów zgodnie z przepisami rozporządzenia 

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 (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 119) z późn. zm. oraz innymi przepisami prawa o ochronie danych.  

2. Uczestnicy konkursu otrzymają na podany adres poczty elektronicznej informację o warunkach 

przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 i 14 ww. rozporządzenia. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na podanie danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy  

i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na 

opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej 

Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Runowo i w innych mediach, w których 

prace będą prezentowane, w tym na wystawie fotografii zorganizowanej po zakończeniu konkursu.  

4. Uczestnik konkursu wysyłając fotografie zobowiązany jest do pozyskania oświadczeń od osób 

znajdujących się na przesłanych pracach, w których wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku. 

§ 6 

Miejsce i termin nadsyłania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Parku bądź przesłać na adres:  

Krajeński Park Krajobrazowy 

 ul. Pocztowa 2 

 89-410 Więcbork 

2. Uczestnicy nadsyłają prace na konkurs na koszt własny.  

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne 

zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki. 
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4. Termin nadesłania prac upływa 15.10.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

§ 7 

Komisja konkursowa 

1. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w porozumieniu  

z Nadleśniczym Nadleśnictwa Runowo. 

2. Jury konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału. 

3. Kryteriami oceny będą: 

− zgodność tematu pracy z tematyką konkursu, 

− jakość techniczna fotografii, 

− oryginalność podejścia do tematu, 

− kreatywność pracy.  

4. Komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji. 

5. Komisja konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich autorów. 

6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

7. Komisja konkursowa obraduje na podstawie niniejszego Regulaminu.  

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30.11.2020 r., wyniki opublikowane zostaną w lokalnej prasie 

oraz na stronie internetowej Parku i Nadleśnictwa. 

§ 8 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Laureaci konkursu otrzymują nagrody za I miejsce, II miejsce, III miejsce i wyróżnienie. 

2. Osoby nagrodzone i wyróżnione oraz autorzy prac zakwalifikowanych przez Komisję konkursową 

do prezentacji na uroczystym wręczeniu nagród otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Wręczenie nagród i dyplomów będzie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w 

kraju. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do: 

− bezpłatnego publikowania wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs,  

− bezpłatnego wystawiania prac konkursowych na wystawach, pokazach organizowanych przez 

Krajeński Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Runowo. 

2. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji Krajeńskiego Parku 

Krajobrazowego i Nadleśnictwa Runowo, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu 

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko 

Organizatorom roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie praw autorskich, uczestnik 

konkursu ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy jednostek będących organizatorami konkursu oraz 

zdobywca pierwszego miejsca w poprzedniej edycji konkursu (w roku 2019). 

4. Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, iż wyraża zgodę na uczestnictwo w konkursie na 

warunkach opisanych w Regulaminie konkursu i w pełni akceptuje zapisy Regulaminu. 

5. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydują Organizatorzy. 

 

 

 

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

 


