REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskid Żywiecki w obiektywie”

I. CEL KONKURSU:
1. Zaprezentowanie piękna przyrody zarówno ożywionej, jak i nieożywionej regionu.
2. Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie detali stworzonych przez naturę.
3. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania, a także wzrost
świadomości ekologicznej uczestników.
II. ORGANIZATORZY KONKURSU:
1. Organizatorami
Konkursu „Beskid Żywiecki w obiektywie”
zwanego dalej
„Konkursem” są Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja, Zawoja
1403 oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu, ul.
Łączki 44a, 34-300 Żywiec zwani dalej „Organizatorami”.
III. CZAS TRWANIA KONKURSU:
3.1. Konkurs rozpocznie się w dniu 01.05.2016 r., a prace uczestników będą przyjmowane
do 20 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 7 października 2016 r.
IV. UCZESTNICY KONKURSU:
4.1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
4.2. Do konkursu nie mogą przystąpić członkowie rodzin Organizatorów oraz inne osoby
biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.
V. NAGRODY:
5.1. Nagrodzone zostaną prace fotograficzne w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły
gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. W każdej z kategorii przyznane zostaną trzy
miejsca.
5.2. Dodatkowo jury wyróżnić może w każdej z kategorii do 5 uczestników.
5.3. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom.
VI. ZASADY KONKURSU:
6.1. Konkurs ma na celu promowanie wartości przyrodniczych Beskidu Żywieckiego poprzez
aktywizowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
6.2. Praca konkursowa musi zostać wykonana na terenie Beskidu Żywieckiego.
Praca konkursowa musi przedstawiać Żywiecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną lub
Babiogórski Park Narodowy wraz z otuliną.
Fotografie spoza określonego w regulaminie obszaru nie będą oceniane przez jury.
6.3. Fotografie mogą przedstawiać zarówno krajobraz, jak i elementy przyrody ożywionej i
nieożywionej z obszaru określonego w pkt. 6.2
6.4.Praca musi zostać wykonana indywidualnie. Prace fotograficzne posiadające dwóch lub
więcej autorów zostaną odrzucone.
6.5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
6.6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie prac wraz z kartą zgłoszenia
pocztą lub osobiście w wyznaczonym terminie czyli do 20 września 2016 r. (decyduje data
stempla pocztowego) do siedziby jednego z organizatorów: Babiogórskiego Parku
Narodowego z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja, Zawoja 1403 lub Oddziału Biura ZPKWŚ w
Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Łączki 44a. w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Konkurs fotograficzny”.
6.7. Prace nadesłane na Konkurs, muszą być pracami własnymi, wcześniej nie
nagradzanymi i nie publikowanymi.
6.8. Każda praca musi zostać opatrzona godłem.

6.9. Zdjęcia winny zostać nadesłane w formie wydrukowanej w formacie 20 x 30 cm lub 20 x
26,67 cm oraz na płytach CD lub DVD w formacie *.jpg o rozmiarze dłuższego boku co
najmniej 3000 px i rozdzielczość 300 dpi.
6.10. Do każdej pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie Kartę zgłoszeniową
zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora zdjęcia, imię i nazwisko opiekuna
(nauczyciela, rodzica lub opiekuna prawnego) merytorycznego, nazwę, adres, nr telefonu
oraz e-mail szkoły do której uczęszcza uczestnik, miejsce wykonania fotografii, godło oraz
oświadczenie (Zał.1 Regulaminu).
6.11. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 5 prac.
6.12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac.
6.13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie fotografii do celów związanych
z organizacją Konkursu oraz do wykorzystywania po zakończeniu Konkursu przez
Organizatorów fotografii w działalności promocyjnej, edukacyjnej
i wydawniczej z
zachowaniem osobistego prawa autorskiego.
6.14. Każdy pełnoletni uczestnik zobowiązany jest do podpisania
Karty zgłoszeniowej, która jest wyrazem akceptacji regulaminu i warunków udziału w
Konkursie. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenie podpisują rodzice lub prawni
opiekunowie.
6.15. Kontakt w sprawie Konkursu: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Oddział w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Łączki 44a, tel. 33 861 78 25, e-mail:
edukacjazywiec@zpk.com.pl i Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 34-222
Zawoja,
Zawoja
1403,
tel.
33
8775-110
w.
22,
e-mail:
park@bgpn.pl
6.16. Z chwilą przyznania nagród autorom zwycięskich prac, o których mowa w pkt 10
niniejszego regulaminu, organizator konkursu otrzymuje prawo do wykorzystania
nagrodzonych prac dla własnej działalności, w tym działalności promocyjnej i reklamowej, na
następujących polach eksploatacji: na wszelkich nośnikach zapisu, w tym na materiałach
publikowanych przez organizatorów jak i udostępnianych przez organizatorów osobom
trzecim, w formie wystaw organizowanych przez organizatorów lub na ich zlecenie osób
trzecich, na stronach internetowych organizatorów
6.17. Nadesłanie autorskich prac wraz z podpisaną kartą zgłoszenia jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu i oznacza, że wyraża on zgodę na opublikowanie swojej pracy oraz
personaliów w materiałach publikowanych przez Organizatorów oraz podczas wystaw
przygotowanych przez Organizatorów oraz na stronach internetowych Organizatorów.
Uczestnik konkursu lub jego rodzic bądź opiekun prawny jednocześnie oświadcza, że
nadesłana praca jest jego autorstwa, a prawo do rozporządzania nią nie jest w żaden sposób
ograniczone
prawami
osób
trzecich.
6.18. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy
zorganizowanej w siedzibie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi. O terminie
wernisażu uczestnicy zostaną powiadomieni droga pocztową oraz pocztą elektroniczną.
6.19. W skład jury oceniającego pracę wejdzie dwóch fotografików oraz po jednym
przedstawicielu każdego z Organizatorów.
6.20. Jury zastrzega sobie prawo wglądu w wersje elektroniczną nadesłanych prac.
VII. PRAWA AUTORSKIE:
7.1. Uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny poprzez dokonanie zgłoszenia,
oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa
pokrewne do przesyłanych materiałów konkursowych, a także, że wszystkie osoby
występujące lub uwiecznione na fotografiach, w tym uczestnik, wyrażają zgodę na
nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
7.2. Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny upoważnia nieodpłatnie Organizatorów do
korzystania z przesłanych materiałów (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w
dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych
mediach Organizatorów, na następujących polach eksploatacji: na wszelkich nośnikach
zapisu, w tym na materiałach publikowanych przez organizatorów jak i udostępnianych przez

organizatorów osobom trzecim, w formie wystaw organizowanych przez organizatorów lub
na ich zlecenie osób trzecich, na stronach internetowych organizatorów
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
8.1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibach Organizatorów i na ich stronach
internetowych.
8.2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
8.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w
celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane 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.
IX. ZMIANY W REGULAMINIE
9.1. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) lub
telefoniczną o zaistniałych, a niemożliwych do przewidzenia przed ogłoszeniem konkursu
zmianach w Regulaminie.
9.2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do rezygnacji z Konkursu, w przypadku
wystąpienia zmian w Regulaminie. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konkursie w ciągu
7 dni od daty otrzymania informacji nt. zmian w Regulaminie, jest równoznaczny z akceptacją
nowego Regulaminu.

Zał.1 do Regulaminu Konkursu pn. „Beskid Żywiecki w obiektywie”
KARTA ZGŁOSZENIOWA

GODŁO

……………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko autora zdjęć
………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela) merytorycznego lub rodzica/opiekuna prawnego
…..………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły
………………………………………………………………………………………….
Adres, nr tel. email autora
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Tytuł zdjęcia
…………………………………………………………………………………………
Miejsce wykonania zdjęcia*
………………………………………………………..…………………………............
……………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA USTAWOWEGO
(wypełnia i podpisuje opiekun ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu)
Zgoda pełnoletniego uczestnika lub opiekuna ustawowego (w przypadku, kiedy uczestnik
konkursu nie ukończył 18 lat do dnia wysyłki pracy). Brak podpisu uniemożliwia wzięcie
udziału w konkursie.
Ja, niżej podpisany opiekun ustawowy uczestnika konkursu fotograficznego organizowanego
przez Babiogórski Park Narodowy i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu całość autorskich
praw majątkowych i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania
i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej. Wyrażam zgodę na
wykorzystanie dostarczonej pracy przez organizatora konkursu poprzez:
- zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu poprzez jednokrotną lub
wielokrotną publikację dostarczonej pracy przez organizatorów konkursu oraz na łamach
gazet, w tym w stałych i okazjonalnych dodatkach oraz wykorzystanie dostarczonej pracy w
celach promocyjnych,
- zwielokrotnienie techniką drukarską i wprowadzenie do obrotu poprzez jednokrotną lub
wielokrotną publikację dostarczonej pracy w wydawnictwach oraz w materiałach
promocyjnych organizatorów,
- zamieszczenie pracy na stronach internetowych organizatorów konkursu,
oraz wykorzystywania na wszelkich innych polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.) :
1 ) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz do wykonywania praw zależnych.
Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na zawarte w
nim warunki.
Szczegółowy regulamin jest dostępny na stronach internetowych
Organizatorów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
……………….………………………………………………
(imię i nazwisko autora fotografii) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

…………………………………………..
Podpis autora zdjęcia
…………………………………………..
Data i podpis rodzica
lub opiekuna prawnego
*opis miejsca wykonania fotografii, nazwa miejscowości, nazwa hali, polany, doliny, szczytu itp, oraz co
przedstawia fotografia

