
                                                                            
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

NAJPIĘKNIEJSZE LEŚNE UJĘCIA 
 

§1 

Organizatorzy konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Las w oczach młodych ludzi” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział 

w Zielonej Górze, którego siedziba znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 

65-950 Zielona Góra, zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Patronat nad Konkursem objęła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej 

Górze. 

3. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

 

 

§2 

Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody tworzone przez polskie 

lasy, dostrzeżenie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub 

 w wyniku działań człowieka.  

2. Ponadto celem konkursu jest: 

 zachęcanie do wędrówek po leśnych terenach; 

 ukazanie piękna i bogactwa naturalnego lasów; 

 odkrywanie niezwykłych i niespotykanych miejsc i zjawisk w naturze leśnej;  

 propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży; 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród młodych ludzi. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

3. Uczestnikami konkursu są uczniowie uczęszczający do szkół średnich, których siedziba  

znajduje się na terenie województwa lubuskiego. 

4. Prace będą ocenione w trzech kategoriach rodzajowych tj.: 



 Pejzaż leśny (kategoria 1) 

 Świat leśnych zwierząt (kategoria 2) 

  Zjawisko leśne (kategoria 3). 

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, muszą one być pracami 

autorskimi wykonanymi wyłącznie na potrzeby konkursu.  

2. Do Konkursu można zgłosić fotografie wykonane techniką analogową i cyfrową. Proces 

tworzenia fotografii jest dowolny pod kątem techniki wykonania, jak i sprzętu użytego  

w procesie fotografowania. 

3. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie. 

4. Wykonane prace konkursowe nie podlegają retuszowi czy obróbce technicznej  

w programach komputerowych. 

5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących  środowisko 

leśne. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po jednej pracy do każdej z kategorii. 

8. Wykonane zdjęcia należy dostarczyć za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza autor 

pracy w dwóch formach tj.   

 Papierowej -  fotografia w formacie A4 wykonana na papierze fotograficznym, 

wersja matowa. Prace należy na odwrocie opisać drukowanymi literami podając 

Nr. kategorii  

Nazwa i adres szkoły  

Klasa  

Imię i nazwisko autora zdjęcia  

 

 Elektronicznej – na nośniku CD lub na adres mailowy organizatora. Zdjęcia muszą 

być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 

1920 pixeli (Full HD). Plik ze zdjęciem należy nazwać według następującego 

wzoru: 

Nr. kategorii  

Nazwa i adres szkoły  



Klasa  

Imię i nazwisko autora zdjęcia  

 

9. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się 

na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku 

tej osoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nie spełniających kryterium 

tematycznego oraz wyżej wymienionych wymogów. 

11. Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć zgodę (załącznik nr 1 do regulaminu) na 

publikowanie prac wraz z imieniem i nazwiskiem, uczestnika konkursu oraz nazwą szkoły 

do jakiej uczęszcza autor pracy. Organizator zastrzega sobie, że zgłoszone prace będą 

publikowane na stronie internetowej organizatora i patronów konkursu. W przypadku osób 

niepełnoletnich zgodę taką w imieniu uczestnika podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.  

 

§ 5 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 31.10.2022 r.  

2. Wersje papierowe i elektroniczne prac konkursowych opisane zgodnie z wytycznymi 

wskazanymi w § 4 ust. 8 należy dostarczyć do siedziby organizatora tj. Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Zielonej Górze,  

ul. Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra z dopiskiem: „Prace na konkurs 

fotograficzny pt. Las w oczach młodych ludzi”. 

3. Obowiązuje data wysłania prac do siedziby organizatora. Prace wysłane po terminie 

nie będą brane pod uwagę.  

4. Wersje elektroniczne prac można przesłać również na adres e-mailowy:  

sitlid@zielonagora.lasy.gov.pl w tytule wiadomości podając: Praca na konkurs 

fotograficzny: Las w oczach młodych ludzi. 

5. W przypadku braku tematu w tytule, organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie 

otwarcie wiadomości. 

6. Otrzymanie pracy konkursowej przesłanej pocztą elektroniczną zostanie potwierdzone w 

e-mailu zwrotnym. 

7. Warunkiem wzięcia udziału nadesłanych pracy w konkursie jest terminowe jej 

dostarczenie zarówno wersji papierowej jak i elektronicznej. 



 

§6 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora stosowną Uchwałą. 

2. Powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii nastąpi do dnia 18.11.2022 r. 

3. Powołane jury przed rozpoczęciem przeglądu zgłoszonych prac ustala kryteria ich oceny 

na odrębnym protokole, ocena będzie odbywała się poprzez przydzielanie punktów  

w danym kryterium. Ostateczną decyzję o wynikach konkursu podejmuje jury. 

4. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają podważeniu. 

5. Informacja o wynikach konkursu wraz z prezentacją zwycięskich prac zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej: 

 Organizatora:  https://sitlid.zielonagora.lasy.gov.pl/ 

 Patrona Konkursu: https://www.zielonagora.lasy.gov.pl/ 

 Patrona Honorowego: http://ko-gorzow.edu.pl/ 

6. Wśród nadesłanych prac zostanie wybranych po 10 najlepszych fotografii w każdej  

z kategorii wraz ze wskazaniem prac na I, II i III miejsce w każdej kategorii. 

7. Wszystkie osoby, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe oraz 

voucher na udział w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Organizatora. 

8. Wartość przyznanych nagród będzie zależna od miejsca, które wyróżniona praca otrzyma.  

Osoby, których prace zajmą 1 miejsca otrzymają najcenniejsze nagrody. 

9. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody 

w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników Konkursu. 

10. Ponadto zwycięskie prace konkursowe zostaną umieszczone w kalendarzach, wydanych   

przez SITLiD Oddział w Zielonej Górze.  

11. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej wystawy zorganizowanej przez 

Organizatora Konkursu. 

12. Organizator Konkursu drogą mailową poinformuje zwycięzców o terminie wręczenia 

nagród wskazując jednocześnie szczegółowe informacje dotyczące organizowanej 

wystawy, podczas której zostaną wręczone.  

13. Po otrzymaniu nagród zwycięzcy zobowiązani są do podpisania protokołu o otrzymaniu 

nagrody rzeczowej. 

14. Podczas wystawy poza pracami zwycięskimi zostaną zaprezentowane inne wskazane 

przez jury prace. 

15. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 



§7 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Rozporządzeniem 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. Klauzula informacyjna na 

temat przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.  

3. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez  

4. Organizatorów z nadesłanych zdjęć w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

8. Jakiekolwiek pytania na temat Konkursu należy kierować na adres mailowy: 

sitlid@zielonagora.lasy.gov.pl. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze Leśne Ujęcia” 

- Oświadczenie autora fotografii 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

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

/Imię i nazwisko – autora fotografii/ 

 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję 

wszystkie jego warunki; 

 jestem autorem nadesłanych fotografii; 

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

 uzyskałem/am zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na 

ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych; 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Zielonej Górze, 

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Kuratorium 

Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim zdjęć mojego autorstwa nadesłanych na 

konkurs „Najpiękniejsze Leśne Ujęcia”. Zgoda obejmuje bezpłatne  

i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich 

polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim  i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.),  

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń 

podmiotowych  i przedmiotowych; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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.   

 

 

 

…………………                                         …………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis osoby pełnoletniej lub  

        rodzica/opiekuna prawnego osoby nieletniej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze Leśne Ujęcia” 

- Oświadczenie osoby uwiecznionej na fotografii 

 

OŚWIADCZENIE 

 

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

/imię i nazwisko osoby widniejącej na fotografii/ 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 mój wizerunek został utrwalony na fotografii wykonanej przez 

……………………………………………... (imię i nazwisko autora zdjęcia); 

 wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Zielonej Górze, 

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Kuratorium 

Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim zdjęć, na których został uwieczniony mój 

wizerunek nadesłanych na konkurs „Najpiękniejsze Leśne Ujęcia”. Zgoda 

obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs 

prac  na cele konkursu oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.  

Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo i nieodpłatnie. 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Zielonej Górze moich 

danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 

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.   

 

 

 

…………………                                         …………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis osoby pełnoletniej lub  

        rodzica/opiekuna prawnego osoby nieletniej 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze Leśne Ujęcia” 

- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. 

Kazimierza Wielkiego 24A, 65-950 Zielona Góra. Z Administratorem można się 

kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administrator oraz 

mailowo, pisząc na adres e-mail: sitlid@zielonagora.lasy.gov.pl.  

2. W związku z organizacją Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze Leśne 

Ujęcia” Administrator przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów 

prawnych: imię i nazwisko uczestnika, przynależność do szkoły wraz z powiązanymi 

z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego, w celu: 

 udziału w konkursie i kontaktu z uczestnikiem/rodzicem/opiekunem prawnym 

w związku z udziałem w konkursie -na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

 informowania  przez  Administratora  o  Konkursu, udziale uczestnika  

w konkursie i jego wynikach -na  podstawie  art.  6 ust. 1 lit. a) RODO. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia, przez okres 3 lat od daty 

ogłoszenia wyników. 

4. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do: 

a. organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania 

realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, 

b. podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych 

osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

6.  Ma Pan/i prawo do: a) dostępu  do  treści  danych  osobowych  dziecka   

i  własnych  oraz  ich  sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  

do  przenoszenia  danych,  wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym 



momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, b) do  wniesienia  skargi  do  organu  

nadzorczego - do Prezesa Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych,  w  razie  uznania  

przez  Panią/Pana,  że  przetwarzanie  danych osobowych dotyczących Pana/i lub 

dziecka narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w pkt 2 jest  

dobrowolne,  a  konsekwencją niepodania  tych  danych  będzie  brak możliwości 

wzięcia udziału w konkursie oraz brak możliwości informowania o organizacji 

konkursu z udziałem Pani/Pana/dziecka w konkursie i uzyskanym wyniku. 

8. Podane dane osobowe  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane. 


