Regulamin konkursu fotograficznego
dla uczniów i absolwentów Technikum Leśnego w Tucholi
„Bory Tucholskie w obiektywie leśników”
I. Informacje ogólne
1. Konkurs fotograficzny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
2. Organizatorami konkursu są: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
i Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi.
3. Konkurs jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
4. Tematem fotografii konkursowych są walory przyrodnicze terenu Borów Tucholskich dawniej
i dziś, w tym krajobraz, fauna i flora, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków
chronionych w obszarach Natura 2000:
• Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich PLH040023,
• Sandr Wdy PLH040017,
• Bory Tucholskie PLB220009.
5. Celami konkursu są:
• promocja walorów przyrodniczych Borów Tucholskich, w tym obszarów Natura 2000,
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie
fotografii przyrodniczej,
• upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki,
• uwrażliwienie na piękno przyrody i rozwijanie umiejętności jej obserwacji.
6. W konkursie mogą brać udział uczniowie i absolwenci Technikum Leśnego w Tucholi.
7. Uczniowie w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na
udział w konkursie (załącznik 1).
8. Z udziału w konkursie wyklucza się pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy oraz pracowników Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi.
9. Konkurs podzielono na dwie oddzielnie traktowane kategorie:
• Uczniowie,
• Absolwenci.
10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
11. Aktualne informacje o konkursie publikowane
http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/konkurs-fotograficzny.

będą

na

stronie

internetowej

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany
zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu.
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II. Zasady dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu łącznie do 5 autorskich, samodzielnych prac
fotograficznych w kolorze, sepii lub czarno białych, wykonanych metodą analogową (należy
przygotować skan w wysokiej rozdzielczości) lub cyfrową.
2. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć: wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie.
3. Do konkursu można zgłaszać jedynie te prace, które nie były nagradzane w innych konkursach
fotograficznych.
4. Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej,
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
5. Fotografie na konkurs należy zgłosić w postaci cyfrowej w rozdzielczości minimum 5 MP
w formacie JPG zapisane na płycie CD/DVD podpisanej godłem (pseudonimem) autora.
6. Każdy plik ze zdjęciem musi posiadać w nazwie godło autora oraz nr fotografii zgodny z numerem
zawartym w karcie zgłoszenia (załącznik 2).
7. Kopertę zawierającą płytę CD/DVD z fotografiami, podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgodę
rodziców lub prawnych opiekunów (w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat) należy nadesłać na
konkurs (na koszt nadawcy) lub dostarczyć osobiście do siedziby Technikum Leśnego im. Adama
Loreta, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs
fotograficzny”.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcia prac konkursowych
wynikłe z winy nadawcy lub doręczyciela.
9. Zgłoszone do konkursu fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Naruszenie przez uczestnika powyższych
postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszego regulaminu, skutkujące
wykluczeniem z udziału w konkursie. Wyłącznie uczestnik będzie odpowiedzialny za zgodność
z prawem nadesłanych fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje ich wykorzystania przez
organizatorów w ramach konkursu.
10. Prace konkursowe nie spełniające warunków określonych w niniejszych regulaminie nie będą
oceniane.
11. Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych do konkursu.
12. Organizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego bezpłatnego wykorzystania prac zgłoszonych do
konkursu (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach
promocyjnych, na stronach internetowych, w portalach społecznościowych, w różnego rodzaju
publikacjach, albumach, kalendarzach i w innych mediach.

III. Kalendarz konkursu
Termin zgłaszania prac do 31 sierpnia 2020 r. Na przesyłkach decyduje data stempla pocztowego.
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
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IV. Nagrody i wyróżnienia
1. Przewidywane nagrody i wyróżnienia w obu kategoriach:
• 1 miejsce - nagroda o wartości 1200 złotych,
• 2 miejsce - nagroda o wartości 800 złotych,
• 3 miejsce - nagroda o wartości 400 złotych,
• wyróżnienie - nagroda o wartości 200 złotych.
2. Organizatorzy dopuszczają inny podział nagród i wyróżnień.

V. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy.
2. Współadministratorem danych osobowych jest Dyrektor Technikum Leśnego im. Adama Loreta
w Tucholi.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu przeprowadzenia konkursu,
wyłonienia zwycięzców, przyznania, wydania, opodatkowania i odbioru nagrody, a także realizacji
uprawnień z tytułu licencji na korzystanie z wizerunku utrwalonego na zdjęciach, zgodnie
z postanowieniami regulaminu konkursu.
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO
jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora i Współadministratora
danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji celów
konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne oraz obowiązki fiskalne.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora i Współadministratora
danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwia udział w konkursie. Dane osobowe są wymagane dla prawidłowej realizacji konkursu.

VI. Załączniki
1. Zgoda rodzica – opiekuna prawnego na udział małoletniego w konkursie fotograficznym.
2. Karta zgłoszenia.

3

