
 

 

R E G U L A M I N 

regionalnego konkursu fotografii przyrodniczej „NATURA wokół mnie” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Tematem konkursu jest fotografia przyrodnicza, obrazująca różnorodność przyrody 
ożywionej województwa warmińsko-mazurskiego i sposoby jej ochrony. 

2. Konkurs jest realizowany w ramach obchodów 20. Rocznicy ustanowienia 
Dyrektywy Siedliskowej, jednego z dwóch najważniejszych aktów prawnych 
regulujących ochronę przyrody ożywionej w Unii Europejskiej. 

3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa                 
i Drzewnictwa Oddział w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kościuszki 46/48, 10-959 
Olsztyn oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie z siedzibą przy 
ul. Dworcowej 60, 10-437 Olsztyn. 

4. Organizacja konkursu jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z siedzibą przy ul. Św. 
Barbary 9, 10-026 Olsztyn. 

 
§2 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

 
§3 

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać do 2 fotografii.  
3. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie, nie mogą to być prace, które były już 

nagradzane lub publikowane.  
4. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub JPEG na 

płycie CD lub DVD oraz w wersji papierowej w formacie 15x20 cm. 
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia 

uczestnictwa w regionalnym konkursie fotografii przyrodniczej „NATURA wokół 
mnie”, której wzór jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Formularz karty jest 
dostępny na stronach internetowych Organizatorów: www.sitlid.olsztyn.pl oraz 
www.olsztyn.rdos.gov.pl. Karta zgłoszenia musi być nadesłana w jednej kopercie ze 



zdjęciami. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty lub z niekompletnie 
wypełnioną kartą.  

6. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie 
swoich danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. 
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego 
imienia i nazwiska oraz fotografii na stronach internetowych Organizatorów oraz      
w publikacjach wydawanych przez Organizatorów. Osoby niepełnoletnie dołączają 
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Organizatorzy 
zapewniają, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji 
konkursu.  

 
§4  

Miejsce i termin nadsyłania 

1. Fotografie należy przesłać pocztą pod adres:  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie  
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn 
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY  
Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób:  
- tytuł fotografii,  

- imię i nazwisko autora,  

- miejsce wykonania zdjęcia (np. miejscowość lub jej okolice, jezioro lub jego okolice, 
gmina itd.),  

- data wykonania zdjęcia.  
Opis fotografii należy sporządzić w postaci pliku tekstowego, odrębnie dla każdego 
zdjęcia, identyfikującego je i dostarczyć wraz ze zdjęciem na płycie CD lub DVD.  

2. Prace konkursowe należy nadsyłać do 17 września 2012 r. 
3. Do 30 września 2012 r. Jury wyłoni zwycięzców spośród wszystkich nadesłanych 

prac (3 główne nagrody) oraz przyzna wyróżnienia za najciekawsze zdjęcia 
prezentujące przyrodę Warmii i Mazur. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach Organizatorów: 
www.sitlid.olsztyn.pl oraz www.olsztyn.rdos.gov.pl. 

5. Wręczenie nagród głównych i wyróżnień odbędzie się podczas zaplanowanej 
wystawy w Muzeum Przyrody w Olsztynie w listopadzie 2012 r.  

6. Koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród pokrywają Laureaci. 
7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 

zniszczenia przesyłki ze źle zabezpieczonymi nośnikami.  
 

§5 

 Jury 
1. Prace będzie oceniało Jury, powołane przez Organizatorów konkursu, które wyłoni 

Laureatów.  

2. W skład Jury wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Olsztynie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Olsztynie. 

3. Decyzja Jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej prawo odwołania.  



§6 

Prawa autorskie 
1. Nośniki, na których utrwalono fotografie (płyta CD lub DVD oraz wydruk), przy 

zachowaniu praw autorskich na rzecz uczestników konkursu, przechodzą na 
własność Organizatorów (Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac).  

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i reprodukowanie prac 
konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.  

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne prezentowanie i publikację 
fotografii konkursowych w celach informacyjno-promocyjnych w prasie, na stronach 
internetowych Organizatorów, w prezentacjach multimedialnych oraz                        
w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych RDOŚ w Olsztynie i SITLID Oddział 
Olsztyn. 

4. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane w wyżej wymienionych 
celach, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizatorzy nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorom 
roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, 
uczestnik konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność         
z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.  

 
§7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu 
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Odrębna informacja zostanie 
wówczas zamieszczona na stronach Organizatorów: www.sitlid.olsztyn.pl oraz 
www.olsztyn.rdos.gov.pl. 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
wyłączone z konkursu.  

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

4. Dodatkowych informacji udziela Justyna Kostrzewska (e-mail: 
justyna.kostrzewska.olsztyn@rdos.gov.pl) oraz Anna Bartoszewicz (e-mail: 
sitlid@sitlid.olsztyn.pl)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 


