REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pn. „Krajobraz z moich stron”
I. ORGANIZATOR
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno
tel.: (56) 49 18 151
e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl
www.g-lpk.pl

Powiat Brodnicki

II. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja Międzynarodowego Dnia Krajobrazu – 20 października.
2. Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych powiatu brodnickiego oraz Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego (GLPK).
3. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
4. Poszerzanie świadomości w temacie ochrony krajobrazu i siedlisk przyrodniczych.
5. Budowanie estetyczno-emocjonalnego podejścia do krajobrazu.
6. Zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody i otaczającego krajobrazu.
7. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
8. Doskonalenie warsztatu fotograficznego i umiejętności obserwacji przyrody.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół z terenu powiatu brodnickiego.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. W celu przystąpienia do konkursu, na adres e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl należy przesłać jedno autorskie
zdjęcie krajobrazowe przedstawiające przyrodę powiatu brodnickiego wraz z dołączonym formularzem
zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Zdjęcie konkursowe wraz z wypełnionym formularzem należy przesłać do dnia 16.10.2022 roku.
5. Każdy uczestnik konkursu przesyłając zdjęcie zgodnie z ust. 2 warunków uczestnictwa udziela niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
IV. PRACE KONKURSOWE
1. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie fotografie będące oryginalnymi dziełami autora.
2. Fotografie przesłane 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 i w sieci Internet oraz
niewykorzystywane w innych konkursach.
4. Uczestnik biorący udział w konkursie może przedstawić tylko jedną pracę fotograficzną w pliku o formacie JPG i
rozdzielczości min. 1024x768 pikseli.
5. Fotografie przesłane po wyznaczonym terminie lub nie spełniające w/w kryteriów nie będą rozpatrywane.
V. KALENDARZ KONKURSU
1. Etap pierwszy – 03-16.10.2022 r. – przesyłanie zdjęć konkursowych;
2. Etap drugi – 17-19.10.2022 r. – ocena i wybór najlepszych zdjęć;
3. Etap trzeci – 20-24.10.2022 r. – publikacja najlepszych zdjęć na oficjalnym profilu Facebook GLPK:
https://www.facebook.com/GorznienskoLidzbarskiParkKrajobrazowy oraz głosowanie internetowe (poprzez
„like’owanie”);
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.10.2021 r. na stronie internetowej: www.g-lpk.pl oraz oficjalnym profilu
Facebook GLPK.
VI. NAGRODY
1. Oceną i wyborem najlepszych zdjęć (drugi etap konkursu) zajmie się komisja konkursowa, powołana przez
dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

2. Fotografie przedstawiającej krajobraz przyrodniczy Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego,
będą przez komisję oceniane wyżej.
3. Nagrodzone zostaną zdjęcia, które w głosowaniu (trzeci etap konkursu) otrzymały najwięcej like’ów.
W przypadku zdjęć, które otrzymały tę samą ilość like’ów – decyduje głosowanie członków komisji konkursowej.
4. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
5. Wyróżnienia przyznaje powołana komisja konkursowa.
6. Nagrody zostaną wręczone uczniom bezpośrednio w szkole podanej w formularzu zgłoszeniowym.
VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU
1. Do obowiązków Organizatora konkursu należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie konkursu.
3. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie prawo
natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu.
4. Organizator zobowiązuje się poinformować uczestników konkursu o dofinansowaniu zakupu nagród ze środków
WFOŚiGW w Toruniu.
VIII. OCHRONA I PUBLIKACJA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora konkursu 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. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia laureatów i przyznania
nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz
pracy konkursowej, a także umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora, mediach i
Internecie.
3. Organizator konkursu informuje zgodnie z art. 13 i 14 ww. rozporządzeniem 2016/679, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest:
Województwo Kujawsko-Pomorskie – Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno, reprezentowany przez:
Dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
2) Park nie działa przez przedstawiciela administratora danych osobowych;
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych – iod@anars.pl;
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu fotograficznego pn. „Krajobraz z moich stron”
oraz publikowania informacji po zakończeniu konkursu.
5) Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na podstawie
przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
6) Dane będą przechowywane w siedzibie Parku okres ustalony na podstawie instrukcji archiwalnej uzgodnionej i
zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, tj. 5 lat;
7) Na podstawie 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.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do rozpoczęcia
czynności przetwarzania,
d) do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jednakże w przypadku ciążącego obowiązku prawnego na
administratorze zastrzega się zrealizowanie tego prawa po okresie przechowywania danych,
e) do ograniczenia przetwarzania danych,
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa);
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie;
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
10) Park nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

ORGANIZATOR SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Krajobraz z moich stron”
Imię
Nazwisko
Klasa

Nazwa i adres szkoły
Adres e-mail (opcjonalnie)
Tytuł fotografii
Miejsce wykonania zdjęcia
(np. miejscowość)

Niniejszym oświadczam, iż:
1.

Jestem autorem i właścicielem pełni praw autorskich fotografii przesłanej na Konkurs fotograficzny pn.
„Krajobraz z moich stron” organizowany przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.

2.

Zgłoszona na Konkurs fotografia nie narusza praw innych osób, w szczególności praw majątkowych
i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.

3.

Zgłoszona na Konkurs fotografia nie narusza prawa do ochrony wizerunku przedstawionych na niej osób.

4.

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora konkursu za wady prawne zgłoszonej pracy
konkursowej, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń
związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.

5.

Zapoznałem się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu konkursu fotograficznego pod nazwą „Krajobraz z
moich stron” i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzam, iż
spełniam
wszystkie
warunki,
które
uprawniają
mnie
do
udziału
w Konkursie.

6.

Wyrażam zgodę na bezpłatne i niekonsultowane eksponowanie oraz wykorzystywanie fotografii konkursowych
w publikacjach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

7.

Dane osobowe podane w niniejszej karcie zgłoszenia są autentyczne.

..................................
data i podpis autora pracy przesłanej na konkurs fotograficzny
pn. „Krajobraz z moich stron”

Załącznik nr 2

Oświadczenie
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego osoby, która nie ukończyła 16 lat, na udział dziecka
w konkursie fotograficznym pn. „Krajobraz z moich stron”
Niniejszym wyrażam zgodę na udział:

.........................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

którego(ej) jestem prawnym opiekunem, w konkursie fotograficznym „Krajobraz z moich stron”,
organizowanym przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy i akceptuję postanowienia Regulaminu
Konkursu.

..................................
data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

