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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LE ŚNE TAJEMNICE” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1.1. Niniejszy regulamin [„Regulamin”] określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs fotografii przyrodniczej [„Konkurs”]. 
1.2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Informacji o Środowisku z siedzibą w 

Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, e-mail: 
centrum@cios.gov.pl, tel.: 22 57 92 215 

1.3. Osobą upowaŜnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest  Agata 
Lizniewicz – tel. (22) 57 92 215,  

1.4. Przyjmowanie fotografii wraz ze zgłoszeniem konkursowym trwa do 25 maja 
2011 r. 

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 1.4. 
1.6. Zdjęcie musi być wykonane na terenie Polski, a konkurs jest organizowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.7. Tematem przewodnim konkursu jest Las.  
1.8. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej 

przyrody, pięknem i zasobnością naszych  lasów, ich bioróŜnorodnością oraz 
potrzebą ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG  
2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności 

gospodarczej w zakresie fotografii zawodowej. 
2.2. W konkursie przewidziano dwie kategorie wiekowe uczestników: 

I - Kategoria wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalny ch i 
ponadgimnazjalnych ,  

II - Kategoria wiekowa – osoby dorosłe,  decyduje osiągnięcie pełnoletniości 
w terminie zakończenia składania prac konkursowych, tj. 25 maja 2011 r. 

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a takŜe 
członkowie Jury, osoby współpracujące z Organizatorem oraz członkowie 
najbliŜszej rodziny wyŜej wskazanych pracowników, członków Jury i 
współpracowników.  

2.4. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda ta obejmuje równieŜ zgodę na 
postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnika Konkursu oraz warunki licencji na korzystanie przez 
Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestników. Podpis rodzica lub 
opiekuna prawnego powinien znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym. 

2.5. Fotografie zgłaszane do konkursu musz ą odnosi ć się do poni Ŝszych 
zagadnie ń związanych z szeroko rozumian ą tematyk ą lasu:  
Tematy pracy (do wyboru): 

1) „Siedliska le śne”, 
2) „Najcenniejsze gatunki ro ślin i zwierz ąt wyst ępuj ące w lesie, 

chronione w ramach Programu Natura 2000”, 
3) „Leśne krajobrazy ”.  

W kaŜdej z kategorii oceniane będą tylko prace indywidualne. 
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2.6. Uczestnik moŜe zgłosić do Konkursu łącznie do 5 fotografii obrazujących 
dowolną liczbę tematów wymienionych w pkt.2.4., przy czym dana fotografia 
moŜe dotyczyć tylko 1 tematu. 

2.7. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to 
treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

2.8. Nie zezwala si ę stosowania fotomonta Ŝy polegaj ących na ł ączeniu 
elementów fotografii pochodz ących z ró Ŝnych plików lub dokonywania 
zmian oryginalnej kompozycji fotografii. Nie dopusz cza się równie Ŝ 
sztucznego zwi ększania rozdzielczo ści fotografii. 

2.9. Nadesłane prace fotograficzne, aby brały udział w Konkursie, powinny być 
opatrzone: 

a) imieniem i nazwiskiem, 
b) zadeklarowaniem do grupy wiekowej, 
c) w przypadku osób niepełnoletnich zgodą rodziców lub opiekunów oraz 

nazwą i adresem szkoły, 
d) miejscem wykonania zdjęcia (nazwa lub opis umiejscowienia kompleksu 

leśnego), 
e) w przypadku wyboru tematu:  

1) „Siedliska leśne” zdjęcie powinno być opatrzone nazwą siedliska , 
2)„Najcenniejsze gatunki roślin i zwierząt występujące w lesie, chronione w 

ramach Programu    Natura 2000” – zdjęcie powinno być opatrzone 
nazwą sfotografowanego gatunku wymienionego w odpowiednich 
załącznikach do dyrektyw Unii Europejskiej - „siedliskowej” lub „ptasiej”, 

3) „Leśne krajobrazy”- zdjęcie powinno być opatrzone tytułem własnym 
pracy. 

2.10. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do Konkursu 
muszą być przesłane w formie: 

a) plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 2400x3200 pikseli, 
umoŜliwiające powielanie nadesłanych prac - nagrane na płytę CD oraz 

b) papierowej o wymiarach 20 x 30 cm. 
2.11. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w 

Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, 
rozdzielczości lub wielkości pliku oraz fotografii, które w inny sposób naruszają 
niniejszy regulamin. 

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
3.1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 25 maja 2011 r.  
3.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 25 maja 2010 r.  fotografii pocztą tradycyjną wraz z 
formularzem zgłoszeniowym na adres: 
Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa,  z 
dopiskiem  „ Konkurs fotograficzny Le śne tajemnice”.  

3.3. Podpisany przez Uczestnika Formularz Zgłoszeniowy [Formularz Zgłoszeniowy] 
powinien zawierać następujące załączniki [„Załączniki”]: 
a) podpisane prace fotograficzne o wymiarach 20 x 30 cm zgodnie z pkt.2.8, 
b) płytę CD-ROM zawierającą zeskanowane zdjęcia zgodnie z pkt.2.9 a. 

3.4. W przypadku Uczestników niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa 
osoba uprawniona do jego reprezentowania. 
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3.5. Zgłoszenie konkursowe osób pełnoletnich moŜe zawierać dane tylko jednej 
osoby fizycznej, zaś osób niepełnoletnich dodatkowo dane osoby 
reprezentującej takiego Uczestnika. 

3.6. Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego Zgłoszenia 
konkursowego. 

3.7. Prace fotograficzne nie spełniające warunków Regulaminu, a takŜe nadesłane 
po terminie nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane). 

3.8. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iŜ 
a)  przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

fotografii oraz, Ŝe Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec 
Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za 
to, Ŝe osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń 
związanych z naruszeniem ich praw autorskich; 

b)  wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraŜają zgodę na ich publiczne 
udostępnienie; 

c)  wyraŜa zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
Uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu; 

d)  nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na 
rzecz Organizatora prawa do wykorzystania fotografii w przesłanej 
rozdzielczości oraz w rozdzielczości umoŜliwiającej wydruk wysokiej jakości 
w kalendarzu edukacyjnym wydanym przez Organizatora, druk w dowolnej 
liczbie egzemplarzy, a takŜe zamieszczanie ich w Internecie i w innych 
formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania czy publicznych 
prezentacji. 

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie 
przesyłek przesyłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób. 

3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w 
formularzu zgłoszeniowym, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub 
adresu e-mail uniemoŜliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie 
nagrody. 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  
4.1. Nadesłane prace będą oceniane według poszczególnych kategorii wiekowych: 

1) Kategoria wiekowa  - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  
2) Kategoria wiekowa  - osoby dorosłe. 

4.2. Do dnia 29 maja 2011  r. Jury, złoŜone z przedstawicieli Organizatora, dokona 
oceny prac i przyznania nagród. Jury wybierze w kaŜdym z tematów po 1 
najlepszym zdjęciu, w kaŜdej grupie wiekowej (nagrody główne) oraz wytypuje 
do 20 prac wyróŜnionych, które zostaną zaprezentowane na stronie 
internetowej: www.ekoportal.gov.pl  oraz na konferencji z okazji 10-lecia 
Centrum Informacji o Środowisku.  

4.3. Nagrodami głównymi w konkursie w poszczególnych kategoriach i grupach 
wiekowych będą nagrody pienięŜne – 6 nagród, kaŜda  w wysokości 1200 zł. 

4.4 Przewiduje się moŜliwość nagród rzeczowych dla prac wyróŜnionych. 
4.4. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą 

elektroniczną lub telefonicznie. Organizator nie pokrywa kosztów podróŜy 
laureatów do Warszawy i z powrotem. 

4.4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, Ŝe 
Organizator postanowi inaczej. 
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4.5. Nagrody nie odebrane do 30 czerwca 2011 r. przepadają. 
4.6. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu posługując się imieniem i 

nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie 
wyraŜa zgodę. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
5.1. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii. 
5.2. Organizator konkursu - jako płatnik - zobowiązany będzie pobrać podatek od 

nagród w konkursach według zasad określonych ustaw ą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (warto ść nagrody zostanie 
pomniejszona o warto ść podatku).  

5.3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez 
uczestnika Konkursu warunków Regulaminu. 

5.4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
wyłączeni z dalszego udziału w konkursie. 

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w kaŜdym czasie, jeŜeli 
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

5.6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej Organizatora. 

5.7. Oficjalne wyniki Konkursu b ędą ogłoszone w dniu 30 maja 2011 r. na 
stronie www.ekoportal.gov.pl  

5.8. Wszelkie zaŜalenia pisemne z tytułu organizowanego Konkursu będą 
rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania 
zaŜalenia. 

5.9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
Regulaminu Konkursu. 

5.10. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5.11. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym 
celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem 
danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97, 
poz. 883, z późn.zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla 
wzięcia udziału w Konkursie. 

5.12. Autorzy prac winni stosować się do zasad etyki fotografa przyrody.   
5.13. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 14 kwietnia 2011 roku. 
  


