Leśny Bank Genów Kostrzyca

Miłków, dnia 26.10.2021
Zn. spr.: ZE.7161.16.2021

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych

Leśny Bank Genów Kostrzyca zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym
pn.

„Barwy

natury”.

Konkurs

skierowany

jest

do

uczniów

szkół

podstawowych

z klas 7-8.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu i nadsyłanie zgłoszeń udziału
w konkursie do 30 listopada 2021 r.
Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Joanna Borowy, tel.: 75/7131048
wew.104, 503357516, e–mail: Joanna.Borowy@lbg.lasy.gov.pl

Z poważaniem
Czesław Kozioł
Dyrektor
/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:
1. Regulamin konkursu.

Otrzymują:
1. Szkoły podstawowe z Jeleniej Góry.
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Regulamin konkursu fotograficznego
pn. „Barwy natury”

I.

II.

Organizator i czas trwania konkursu
1.

Organizatorem konkursu jest Leśny Bank Genów Kostrzyca, jednostka organizacyjna
Państwowego
Gospodarstwa
Leśnego
Lasy
Państwowe,
zwany
dalej
„Organizatorem”.

2.

Konkurs odbędzie się w dniach od 26 października do 30 listopada 2021 r.

3.

Zdjęcia muszą być wykonane wyłącznie na obszarze Polski.

Kategorie, zdjęcia
1.

Zdjęcia nadesłane na konkurs mają być wykonane w technice kolorowej.

2.

Zgodnie z tematem konkursu zdjęcia mają ukazywać barwy natury charakterystyczne
dla jesieni: drzewa z przebarwionymi liśćmi, różnokolorowe liście, owoce leśne. Praca
może przedstawiać jeden lub więcej ww. elementów.

3.

Zdjęcia zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających
przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody uprawnionych.

III. Uczestnicy konkursu
1.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8 za
pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoby, które zgłoszą swój udział w konkursie na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwane są dalej „Uczestnikami”.

2.

Zgoda opiekuna prawnego, o której mowa w pkt III.1 powinna obejmować również
zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz na warunki korzystania przez
Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników.

3.

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.

IV. Zgłoszenie udziału w konkursie
1.

Zgłoszenie zdjęć do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku JPG na adres
Joanna.Borowy@lbg.lasy.gov.pl lub na płycie CD/DVD na adres Organizatora: Leśny
Bank Genów Kostrzyca, Miłków 300, 58-535 Miłków.

2.

Zdjęcie nie może być mniejsze niż 1 MB. W razie potrzeby Uczestnik zostanie
powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w wyższej
rozdzielczości. Plik JPG musi być podpisany nazwiskiem uczestnika z kolejnym

numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat
fotograficzny, oraz musi posiadać datę i miejsce wykonania fotografii (data fotografii
nie może być wcześniejsza niż 26.10.2021 r.).
3.

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.

4.

Do zdjęć należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz zgodę
opiekuna prawnego Uczestnika na nieodpłatną publikację przesłanych zdjęć
konkursowych i przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych
w ramach działań prowadzonych przez Organizatora.

5.

Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 listopada 2021 r.

6.

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających
na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru itp. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza
fotomontaż polegający na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików
lub dokonywaniu zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia, są niedopuszczalne.

7.

Zdjęcia zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych
konkursach.

8.

Zdjęcia mogą przesyłać rodzice Uczestnika.

9.

Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

10. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie
Uczestnik oświadcza, iż:
a. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych zdjęć;
b. Wyraża zgodę na publikację wizerunku w przypadku wygranej, zamieszczenie zdjęć
w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej
licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika konkursu na stronie
internetowej Organizatora;
c. Wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii
bez ograniczeń czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska i wieku
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na
stronie internetowej Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie
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, a także rozpowszechnianie fotografii
poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach
komputerowych, Internecie, TV, kalendarzu, wystawie fotograficznej, oraz na
przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną
i komputerową;
d. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych
przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym
złożonych przez Uczestnika oświadczeń, ureguluje wszystkie związane z tym
faktem koszty. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega

dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej
przez Organizatora nagrody.
V. Ocena zdjęć
1.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie komisji konkursowej
powołanej przez Organizatora, zwanej dalej „Komisją”.

2.

Komisja dokonuje oceny po upływie terminu nadsyłania zdjęć do konkursu, biorąc pod
uwagę zgodność z tematem konkursu, wartość artystyczną, jakość i oryginalność
nadesłanych fotografii.

3.

Spośród nadesłanych zdjęć Komisja wybierze trzy prace, które zajmą I, II i III miejsce.

4.

Komisja wybierze również prace wyróżnione.

5.

Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

6.

O decyzji Komisji nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą
elektroniczną.

7.

Decyzje Komisji zostaną
http://www.lbg.lasy.gov.pl.

ogłoszone

na

stronie

internetowej

Organizatora

VI. Nagrody
1.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:
a. Za zajęcie I miejsca – dyplom, nagroda rzeczowa o wartości do 500,00 zł
i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
b. Za zajęcie II miejsca – dyplom, nagroda rzeczowa o wartości do 400,00 zł
i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
c. Za zajęcie III miejsca – dyplom, nagroda rzeczowa o wartości do 300,00 zł
i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej;
d. Zdjęcia wyróżnione - dyplom, ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej oraz
nagroda rzeczowa w kwocie do 200,00 zł brutto.

2.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody 14 grudnia 2021 r. Ze względu na
obecną sytuację epidemiologiczną, uczniowie nie zostaną zaproszeni na uroczyste
wręczenie nagród do LBG Kostrzyca (LBG Kostrzyca dostarczy w ww. dniu dyplomy
i nagrody do sekretariatu szkoły).

3.

Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca konkursu nie
ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.

4.

Nieprzekazanie nagrody wskutek braku podania danych osobowych i/lub
teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez
zwycięzcę konkursu, oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na
własność Organizatora.

VII. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej http://www.lbg.lasy.gov.pl.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.

Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych
opiekunów Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych autora pracy oraz
na nieodpłatną publikację zdjęć przesłanych w ramach konkursu (zał. nr 2 do
regulaminu).

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Barwy natury”
organizowanym
przez Leśny Bank Genów Kostrzyca

Konkurs skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konkursie do dnia 30.11.2021 r. na adres
Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

Autor (imię i nazwisko)

Wiek autora pracy, klasa
Imię i nazwisko rodzica lub
opiekuna prawnego
Numer telefonu rodzica lub
opiekuna prawnego
Adres rodzica lub opiekuna
prawnego (e-mail)
Nazwa i adres szkoły autora
pracy
Numer telefonu szkoły

……………………………
(miejscowość i data )

……….….…………………………………………….
(czytelny podpis opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych ucznia
………………………………………………………………………………………..……..….
(nazwa szkoły)

………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ucznia w bazie danych LBG Kostrzyca
oraz na ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, przez administratora danych osobowych pn. Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków
300, 58-535 Miłków. Dane będą przetwarzane do celów związanych z realizacją i promocją
konkursu fotograficznego pn. „Barwy natury”. Przekazano mi informację o prawie dostępu
do danych oraz prawie ich poprawiania poprzez adres e-mail: ado@lbg.lasy.gov.pl.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć przesłanych w ramach konkursu
pn. „Barwy natury”, rejestrowanie wizerunku podczas konkursu oraz wykorzystywanie tego
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej LBG Kostrzyca oraz
w siedzibie LBG Kostrzyca.

.....................................................
Data i podpis opiekuna prawnego

