Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego
„Odkryj Zielone Płuca Śląska
razem z Nadleśnictwem Brynek”
§1
Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich odbywa się Konkurs
fotograficzny „Odkryj Zielone Płuca Śląska z Nadleśnictwem Brynek”
2. Organizatorem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Brynek.
3. Celem konkursu jest propagowanie i promowanie świadomości
ekologicznej wśród społeczeństwa, zasad zachowania się w lesie,
obserwacja zjawisk przyrodniczych oraz ukazanie cennych przyrodniczo
obszarów Nadleśnictwa Brynek.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Prace konkursowe powinny przedstawiać tylko same walory przyrodnicze
Nadleśnictwa Brynek bez wizerunku autora ani innych osób trzecich.
2. Konkurs dedykowany jest dla „fotografów amatorów”.
3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji oceniającej
prace.
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto zapoznał się z niniejszym
regulaminem i akceptuje jego postanowienia za wyłączeniem pkt. 3.
5. Złożenie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika konkursu postanowień niniejszego
regulaminu.
6. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
7. W konkursie mogą wziąć udział jedynie zdjęcia dotąd niepublikowane i
nienagradzane, będące oryginalnymi pracami autora i wykonane na
terenie Nadleśnictwa Brynek.

§3
Termin
1. Konkurs trwa od 10 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2021.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi nie
później niż 10.09.2021r.
3. Rozdanie nagród nastąpi 17.09.2021r.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Nadleśnictwa Brynek oraz zostaną indywidualnie poinformowani
laureaci.
5. Zdjęcia nadesłane lub dostarczone po terminie (zgodnie z pkt. 1, 2) nie
wezmą udziału w konkursie i nie będą oceniane.

§4
Zasady konkursu
1. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
2. Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG o minimalnej kompresji,
możliwie najlepszej jakości – minimum 5 MB na adres e-mail:
brynek@katowice.lasy.gov.pl w tytule wpisując: „Konkurs
fotograficzny – Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem
Brynek”
3. Przysyłane zdjęcia powinny mieć określony przez autora tytuł oraz
określoną na podstawie mapy Banku Danych o Lasach lokalizację.
4. Nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane w prasie.
5. Zabraniane jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu
elementów fotografii z różnych plików.
6. Organizator powoła przynajmniej 3 osobową komisję konkursową,
która dokona wyboru najciekawszych fotografii i wyłoni zwycięzców
konkursu.

§5
Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznać nagrody dla 8 kategorii wiekowych:
I.
Do lat 7 ( I, II, III miejsce oraz 4 wyróżnienia)
II.
Od 8 do 15 lat ( I, II, III miejsce oraz 3 wyróżnienia)
III. Od 16 do 20 lat (I, II, III miejsce)
IV. Od 21 do 30 lat (I, II, III miejsce)
V.
Od 31 do 40 lat (I, II, III miejsce)
VI. Od 41 do 50 lat (I, II, III miejsce)
VII. Od 51 do 60 lat (I, II, III miejsce)
VIII. 60 lat i starsi (I, II, III miejsce)
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane
podane w formularzu zgłoszeniowym, uniemożliwiające
skontaktowanie się z laureatem. W przypadku niemożności
skontaktowania się nagroda przepada po 30 dniach od ogłoszenia
wyników konkursu.
§6
Kryteria oceny prac konkursowych i Komisja Konkursowa
1. Prace zostaną ocenione pod kątem ich zgodności z tematyką – ukazanie
wyjątkowych, cennych przyrodniczo obiektów na terenie Nadleśnictwa
estetyki, oryginalności.
2. Prace wybierze Komisja Konkursowa w co najmniej trzyosobowym
składzie. Decyzje podejmie większością głosów.
3. Decyzje Komisji są ostateczne, bez możliwości odwołania.
§7
Prawo własności i prawo do korzystania za zdjęć
1. Uczestnik konkursu oświadcza i zapewnia iż:
a) Przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz nieograniczone prawa
majątkowe do wykonanych fotografii, którymi to prawami może
swobodnie rozporządzać i korzystać.
b) Przysługujące mu autorskie prawo majątkowe do wykonanych
fotografii nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o
posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz akceptację niniejszego
regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przekazanie praw
majątkowych organizatorowi, bez domagania się wynagrodzenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć (m. in.
Prezentacja na stronie internetowej nadleśnictwa, wystawa
pokonkursowa, ulotka promująca Nadleśnictwo oraz w innych polach
eksploatacji) oraz opublikowania nazwisk autorów zdjęć do
wiadomości publicznej.
Uczestnicy konkursu z dniem jego rozstrzygnięcia przenoszą na
Organizatora nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym
autorskie prawa majątkowe do wykonanych fotografii, obejmujące
prawo do ich wykorzystania w całości i we fragmentach, samodzielnie
jak i w ramach materiałów wydawanych przez Organizatora.
W zakresie utworów zależnych powstałych na podstawie wykonanych
fotografii uczestnicy udzielają nieodwołanej zgody na ich
wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem
wykorzystania dzieła podstawowego na różnych polach eksploatacji.
Zwycięzcy oświadczają, że nie będą wykorzystywać ich praw
osobistych do wykonanych fotografii.
W przypadku, gdy po rozstrzygnięciu konkursu Organizator uzyska
informację, iż Zwycięzca lub Wyróżniony nie spełniał postanowień
regulaminu, Zwycięzca lub Wyróżniony ma obowiązek zwrócić swoją
nagrodę, a Komisja ma prawo przyznać ją innemu Uczestnikowi.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
Nadleśnictwa Brynek, zgodnie z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
20416r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE.
Uczestnicy konkursu potwierdzają swoją zgodę wypełniając formularz
zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

k) Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby konkursu, w celu
komunikacji z uczestnikami, wyłonienia zwycięzców i przyznania
nagród.
l) Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednak gdy Uczestnik odmówi
ich podania lub nie zgodzi się na ich przetwarzanie, jego praca nie
będzie uwzględniona przy ocenie i wyłonieniu zwycięzców.
§8
Postanowienia końcowe
1. Prace przesyłamy do 31.08.2021r. na adres
brynek@katowice.lasy.gov.pl, w tytule wpisując „Konkurs
fotograficzny Odkryj Zielone Płuca Śląska razem z Nadleśnictwem
Brynek”.
2. Informacje o konkursie można uzyskać w Nadleśnictwie Brynek, ul.
Grabowa 3, Brynek, 42-690 Tworóg nr. tel. 32-284-74-63

