
                                                      

                     

REGULAMIN IV EDYCJI 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Moje roztoczańskie drzewo”

I. Postanowienia ogólne

1. Tematyką konkursu jest roztoczańskie drzewo – czyli okaz rosnący na terenie obejmującym
krainę Roztocze.

2. Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach. Współorganizatorzy:
Nadleśnictwo Tomaszów oraz Roztoczański Park Narodowy.

3.  Patronat  honorowy:  Fotoklub Rzeczypospolitej  Polski  -  Stowarzyszenie  Twórców  oraz
Wójt Gminy Krynice.

4. Celem konkursu jest:

 promowanie lasów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych Roztocza,

 zwrócenie uwagi na szczególną obecność roztoczańskich drzew w krajobrazie kulturowym
Roztocza,

 kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, zwrócenie uwagi na piękno drzew jako

                    nieodłącznego elementu krajobrazu,

 rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności w dziedzinie fotografii,

 propagowanie idei ekologii i ochrony przyrody,

 



II. Zasady konkursowe

1. Konkurs ma charakter otwarty, zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów zajmujących się
fotografią.  Jest  kierowany  do  uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych będących pasjonatami fotografii przyrodniczej. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

3. Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach:

a) uczniowie do lat 18-stu,

b) osoby dorosłe

4. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przesłanie od 1 do 3 maksymalnie autorskich zdjęć
w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  31.08.2022  r.  wraz  ze  skanem  zgłoszenia  do
konkursu  (druk  znajduje  się  w  załączniku  do  Regulaminu)  na  adres:
gok_krynice@poczta.onet.pl W tytule maila należy koniecznie wpisać:

 IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY - MOJE ROZTOCZAŃSKIE
DRZEWO.

5. Przedmiotem konkursu jest roztoczańskie drzewo – ulubiony okaz, spotkane przypadkowo,
zarówno to pomnikowe i te, zupełnie niepozorne ale z jakiegoś powodu niezwykłe. Fotografia
może opowiadać historię, przygodę związaną z drzewem. Interpretacje mogą być dowolne,
podobnie, jak czas ich powstania (nie ma wymagań odnośnie daty zrobienia zdjęcia).

6. Fotografie kolorowe lub czarno-białe muszą być przesłane w formie cyfrowej. Każde zdjęcie
należy wysłać w postaci osobnego pliku w formacie JPG. Plik powinien być przygotowany
do  druku  w  formacie  30  x  45  cm,  proporcje  3:2.  Każdy  plik  powinien  posiadać
rozdzielczość  300  dpi.  Zdjęcia  nie  mogą  posiadać  napisów  i  elementów  graficznych.
Niedopuszczalne jest tworzenie foto manipulacji, a edycja zdjęć powinna być użyta tylko w
podstawowym zakresie, np. w celu zwiększenia jasności czy kontrastu.

7. Zdjęcia należy zatytułować według wzoru: 

Imię_nazwisko_nr zdjęcia_tytuł zdjęcia, np.:  Jan_Kowalski_1_Jesion o poranku

8. Fotografie powinny być wykonane na terenie Roztocza. W Karcie Zgłoszenia należy wpisać
miejsce zrobienia fotografii.

9. Fotografie powinny być zgodne z tematem konkursu.

10.   Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: - jest
autorem/autorką  załączonych  zdjęć  oraz  przyjmuje  na  siebie  wszelkie  roszczenia
jakiejkolwiek  natury,  związane  z  nadesłanymi  fotografiami,  które  osoby  trzecie  mogłyby
kierować przeciwko organizatorom Konkursu; kwestie związane z ochroną wizerunku zostały
uregulowane  z  osobami  fotografowanymi,  a  osoby  sportretowane  wyrażają  zgodę  na  ich
publikowanie. W takim przypadku należy dołączyć Oświadczenie zgody na upowszechnianie
wizerunku podpisane przez tę osobę.

11. Konkurs trwa w dniach od 13.06.2022 r.  do 31.08.2022 r. 

mailto:gok_krynice@poczta.onet.pl


III. Ocena prac konkursowych 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową zajmującą się wyborem najlepszych nadesłanych
prac.  W  skład  Komisji  Konkursowej  wejdą  zamojscy  artyści  –fotograficy,  członkowie
Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP oraz przedstawiciel Organizatora.
przedstawiciele  Współorganizatorów i  Patronów.  Autorom najciekawszych  zdjęć,  zdaniem
Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody, o których mowa  w rozdziale IV (Nagrody)
niniejszego Regulaminu. Zdjęcia będą oceniane pod względem, zgodności z tematyką konkurs
i  regulaminem  konkursu,   poziomu   artystycznego  oraz  pomysłowości  Autora.  Decyzje
podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

2. Zgłoszenie  fotografii  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  oświadczeniem  uczestnika,  że
przysługują  mu do  niej  autorskie  prawa  osobiste  i  nieograniczone  prawa  majątkowe,  jest
uprawniony do rozpowszechniania  wizerunku  osób sportretowanych  na  fotografii,  a  także
przyjmuje  na  siebie  odpowiedzialność  wobec  organizatora  za  wady  prawne  zgłoszonych
fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. Nadesłanie zdjęć przez uczestników na
Konkurs  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  Organizatorowi  Konkursu  poświadczenia,  że
nadesłane zdjęcia są jego autorstwa, prawo do rozporządzania nimi nie jest w żaden sposób
ograniczone,  oraz  że  wszystkie  osoby  widniejące  na  fotografiach  wyrażają  zgodę  na  ich
opublikowanie.

IV. Nagrody

1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

W kategorii dorosłych:

I miejsce – Złoty medal Fotoklubu RP – „Za Fotograficzną Twórczość”, nagrody rzeczowe
Organizatorów i Partnerów

II  miejsce –Srebrny  medal  Fotoklubu  RP  –  „Za  Fotograficzną  Twórczość”,  nagrody
rzeczowe Organizatorów i Partnerów 

III miejsce –  Brązowy medal Fotoklubu RP – „Za Fotograficzną Twórczość”,  nagrody
rzeczowe Organizatorów i Partnerów

W kategorii dzieci i młodzież:

I miejsce –  nagrody rzeczowe Organizatorów i Partnerów

II miejsce – nagrody rzeczowe Organizatora i Partnerów

III miejsce – nagrody rzeczowe Organizatora i Partnerów

W razie przyznania przez Komisję wyróżnień – Organizator przewiduje nagrody – upominki
rzeczowe. 

2. Nagrodzeni zostaną autorzy 3 najlepszych prac w każdej z grup wiekowych: młodzież
oraz  osoby dorosłe. Komisja konkursowa zastrzega sobie także prawo przyznania lub nie
przyznania  nagród i  wyróżnień.  O sposobie doręczenia  nagród -  w razie niemożności



odbioru  osobistego,  Organizator  będzie  informował  mailowo  lub  telefonicznie
nagrodzonych.

3. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie. Wyniki
zostaną ogłoszone i  umieszczone na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach
www.krynice.naszgok.pl i  na  fb  GOK w Krynicach  oraz   na  stronach  internetowych
Roztoczańskiego Parku Narodowego www.roztoczanskipn.pl  i Nadleśnictwa Tomaszów
www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl

4. Uroczyste ogłoszenie i  wręczenie nagród będzie miało miejsce w Krynicach  ( powiat
Tomaszów  Lubelski  )  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury.  Planowany  termin  wernisażu
z  wręczeniem  nagród  planowany  jest  na  25.09.2021  r.  Organizator  zastrzega  sobie
zmianę  terminu  oraz  zasad  organizacji  wydarzenia.  O  wszelkich  zmianach  będziemy
informować na stronie internetowej i fb GOK Krynice.

5. Oprócz nagród rzeczowych, prace nagrodzone zostaną wydrukowane na dużym formacie
i  wystawione  podczas  wystawy  pokonkursowej  wraz  imieniem i  nazwiskiem Autora.
Zostanie także wydrukowany katalog z wystawy.

6. Wystawa pokonkursowa pozostałych zakwalifikowanych  prac fotograficznych, łącznie
z  pracami  nagrodzonymi  będzie  zaprezentowana  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury
w Krynicach. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani na wystawę pokonkursową otrzymają
dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz katalog wystawy. Wystawa będzie udostępniana
innym instytucjom, partnerom konkursu i podmiotom zainteresowanym prezentacją.

       V.  Prawa autorskie

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęć, który
poprzez zgłoszenie udziela Organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne i bezterminowe
wykorzystanie  zgłoszonych w konkursie  zdjęć  we wszelkich  materiałach  i  działaniach
informacyjnych i promocyjnych Organizatorów i Partnerów konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii
konkursowych  w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych  w  mediach  elektronicznych,
wydawnictwach drukowanych,  na nośnikach reklamy zewnętrznej,  w wersji  pierwotnej
lub przetworzonej. 

3. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji gminy i regionu,
pozostają  własnością  ich  autorów.  Z  tego  tytułu  Organizator  nie  ponosi  żadnej
odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia
przez  osobę trzecią  ze  względu na  naruszenie  jej  praw autorskich,  uczestnik  konkursu
ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.

VI. Ochrona danych osobowych 

                           1. Organizator będzie zbierał dane Uczestników:

                            a) imię i nazwisko

                            b) datę urodzenia,

                            c) adres zamieszkania,

http://www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl/
http://www.roztoczanskipn.pl/
http://www.krynice.naszgok.pl/


                            d) numer telefonu,

                            e) adres poczty elektronicznej,

2. Organizator  będzie  zbierał  następujące  dane:  Uczestników  oraz  przedstawicieli
ustawowych (rodziców lub opiekunów ustawowych) w przypadku osób niepełnoletnich

a) imię i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego,

b) datę urodzenia Uczestnika i przedstawiciela ustawowego,

c) adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego,

d) numer telefonu przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika,

e) adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika,                  

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość  przetwarzania  danych osobowych,  z  którym można skontaktować się  za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@data-partners.pl

4. Dane  osobowe  Uczestników  i  przedstawicieli  ustawowych  Uczestników  będą
przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników
w  związku  z  wykonywaniem  postanowień  Regulaminu,  a  w  szczególności  w  celu
komunikacji z Laureatami w sprawie odebrania ewentualnych nagród.

5. Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  jednakże  w  przypadku,  gdy
Uczestnik/przedstawiciel  ustawowy  Uczestnika  odmówi  podania  danych  lub  odmówi
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji  Konkursu, Zgłoszenie
nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.

6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach Konkursu.

7.  Dane  Uczestników i  przedstawicieli  ustawowych  Uczestników nie  będą  udostępniane
podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

8. Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  należyte,
odpowiednie  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną  zabezpieczenia
powierzonych  danych  osobowych.  Organizator  wdrożył  odpowiednie  środki,  aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu przetwarzania oraz
ryzyku  naruszenia  praw  i  wolności  osób  fizycznych  o  różnym  prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące
się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;

c) nieuprawnionego  dostępu  do  danych  osobowych  przesyłanych,  przechowywanych  lub
w inny sposób przetwarzanych.

9.  Administratorem  danych  osobowych  zbieranych  w  ramach  Konkursu  „Moje
roztoczańskie drzewo” jest Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, Krynice 1 c, 22-610
Krynice, e-mail gok_krynice@poczta.onet.pl,  tel. (84) 663 01 07 



Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych          
ustawą z dnia ustawą z dnia  10. 05. 2018 r. RODO o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018r. Poz. 1000, 1669) na potrzeby przeglądu i publikacji oraz w celach marketingowych
GOK i UG Krynice zdjęć zaakceptowanych na wystawę oraz  ich prezentacji ich na innych
wystawach i w celach promocyjnych GOK w Krynicach.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.naszgok.krynice.pl oraz na fb Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach, w siedzibie
Organizatora  oraz  pod  nr  telefonu  (84)  663  01  07  lub  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej: gok_krynice@poczta.onet.pl można składać zapytania odnośnie konkursu.

                            2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w  Formularzu.

3.  W  przypadku  zmiany  danych  kontaktowych  Uczestnik  jest  zobowiązany  niezwłocznie
powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za
skutki  niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów
modyfikacji  postanowień  Regulaminu,  jak  również  do  odwołania  Konkursu  w całości  lub
w części obejmującej jedną lub dwie kategorie. Za ważny powód uznaje się w szczególności
niski poziom  zbieżności Zgłoszeń z wyznaczonymi kategoriami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu, zmiany lub przedłużenia terminu
zakończenia konkursu i innych zmian organizacyjnych.

6.  Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
regulaminu.

 

http://www.naszgok.krynice.pl/

