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Regulamin konkursu  
KRAJOBRAZ I PRZYRODA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

 

Konkurs fotograficzny adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół 

PODSTAWOWYCH oraz GIMNAZJALNYCH z terenu województwa 

śląskiego. Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie fotografii 

ciekawych miejsc lub obiektów przyrodniczych (np. pomnik przyrody 

ożywionej lub nieożywionej, drzewo, roślina, zwierzę, skała lub kompleks 

skalny itp.), znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Na 

konkurs można nadesłać maksymalnie 3 fotografie w wersji cyfrowej.  

W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać nazwy sfotografowanych obiektów (lub miejsc) 

oraz miejsce wykonania zdjęć. 

 

1. Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  

 

2. Cele konkursu: zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych województwa 

śląskiego; zachęcanie do odpoczynku na świeżym powietrzu, pogłębianie wiedzy o wartościach 

przyrodniczych swojej najbliższej okolicy oraz terenów przyrodniczo cennych; kształcenie zdolności 

artystycznych w dziedzinie fotografii przyrodniczej. 

 
3. Warunki uczestnictwa 

a. na konkurs należy przesłać maksymalnie do 3 fotografii w wersji cyfrowej (na płycie CD/DVD lub innym 

nośniku – nie będą zwracane); 

b. nadesłane fotografie będą oceniane indywidualnie, bez względu na nadesłaną przez uczestnika ilość 

zdjęć; 

c. wymagania techniczne przesłanych prac: 

- minimalna rozdzielczość dłuższego boku – 800 px;  

- format – JPG; 

- nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii,  

np.: Nowak Anna przysyła 3 fotografie zatytułowane: Nowak_A_01, Nowak_A_02 itd. – numer musi być 

zgodny z podanym w zgłoszeniu. 

d. prace należy przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (w załączeniu do Regulaminu, dostępna 

do pobrania na stronie zpk.com.pl). Prace bez wymaganych danych osobowych i adresowych  

lub z nieczytelnymi danymi nie będą oceniane;  

e. liczba uczestników konkursu z jednej szkoły jest dowolna; oceniane będą tylko prace indywidualne; prace 

grupowe nie zostaną dopuszczone do konkursu; 

f. prace należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do jednego z Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ (Będzin, 

Kalina, Rudy, Smoleń, Żywiec – adresy dostępne na stronie internetowej: zpk.com.pl) w terminie  

do 30 maja 2018 r. 

 

4. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 

publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły  

do której uczęszcza w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na 

stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych na 

wystawach, pokazach organizowanych przez ZPKWŚ, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie  

i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym, m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz 

rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
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dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie 

oraz telefonach komórkowych. 

 

5. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, 

wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym 

ZPFP, z którym można się zapoznać na stronie internetowej: www.zpfp.pl 

 

6. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. 

 

7. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie 

przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych na 

warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922) 

 

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2018 r. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

10. Kryteria oceny pracy: pomysłowość i kreatywność, staranność wykonania pracy (wysoka jakość  

i estetyka); zgodność z tematyką. 

 

11. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

12. Informacje o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach otrzymują jedynie finaliści konkursu; dyplomy  

i podziękowania otrzymują jedynie osoby nagrodzone i ich opiekunowie (treść podziękowań ustala 

organizator).  

 

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu. 

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu mogą Państwo uzyskać 

w Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Żywcu w Dziale Edukacji Ekologicznej  

tel. 33 861 78 25 e-mail: edukacjazywiec@zpk.com.pl, zpkzywiec@zpk.com.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!!! 
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