Regulamin Konkursu Fotograficznego
pn. „ Wdzydzki Park Krajobrazowy w obiektywie”
1. Konkurs organizowany jest przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oddział Wdzydzki
Park Krajobrazowy, ul. Świętojańska 5e, 83 – 400 Kościerzyna.
2. Celem głównym jest popularyzacja wiedzy na temat siedlisk WPK, ich różnorodności i ochrony.
3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy w formie zdjęcia typowych dla Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego siedlisk przyrodniczych ( tj. las, jeziora, rzeki, pola, łąki, torfowiska itp).
4. Konkurs ma formę cykliczną, a poszczególne jego edycje trwają od pierwszego do ostatniego
dnia każdego miesiąca. Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.05.2018 r. i kończy 31.10.2018 r.
5. W każdej edycji konkursu (miesiącu), po zakończeniu terminu nadsyłania zdjęć (ostatni dzień
danego miesiąca), rozpocznie się wyłonienie Zwycięzcy danej edycji „Zdjęcia Miesiąca”, które
odbędzie się w formie otwartego, publicznego głosowania na portalu społecznościowym WPK –
facebook (https://www.facebook.com/wdzydzkipark/), na wszystkie nadesłane zdjęcia do
danej edycji. To, które otrzyma najwięcej głosów (polubień) będzie zwycięzcą danej edycji.
6. Dodatkowo po zakończeniu wszystkich edycji Organizator powoła Jury, które wyłoni najlepsze
zdjęcie wśród wszystkich nadesłanych.
7. Zdjęcia należy nadsyłać do pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Termin nadesłania
zdjęcia będzie decydował o tym, do której edycji konkursu, dana praca zostanie
zakwalifikowana.
8. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie wykonane na terenie Wdzydzkiego
Parku Krajobrazowego, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie
publikowane ani prezentowane.
9. W konkursie może brać udział każda osoba pełnoletnia za wyjątkiem Pracowników
Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
10. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 10 fotografii miesięcznie, w postaci elektronicznej, w
jak
najlepszej
rozdzielczości
(minimum
1280x960
pikseli),
na
adres
g.sadowska@pomorskieparki.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: konkurs fotograficzny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości i
nadesłanych po określonym terminie.
12. W treści nadesłanej widomości należy podać imię, nazwisko i nr telefonu autora nadesłanych
zdjęć oraz miejsce (najlepiej współrzędne GPS) i datę wykonania zdjęć.
13. Osoby wyróżnione i zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomione o decyzji Komisji telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14. Nagrodami i wyróżnieniami w konkursie będą atrakcyjne nagrody rzeczowe m.in. sprzęt
turystyczny.
15. Konkurs jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
16. Wręczenie nagród, wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi w siedzibie Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego w Kościerzynie w listopadzie 2018r. Szczegółowa data i godzina zostanie
podana w późniejszym terminie.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień oraz prawo nie
przyznawania wszystkich nagród i wyróżnień.
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18. Organizator konkursu ma prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania konkursu, jak również
zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu. Ponad to Organizator zastrzega sobie prawo do
przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia Laureatów.
19. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
20. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest twórcą fotografii i przysługują mu niczym nieograniczone
prawa osobiste i majątkowe do fotografii. Jest uprawniony do udzielania licencji i zezwoleń i
nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z nadesłanych na Konkurs
fotografii. Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody
osób widniejących na fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na
wykorzystanie przez Organizatorów w ramach prowadzonych przez niego działań
promocyjnych i edukacyjnych.
21. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności
z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w
tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej, w
związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z
oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń,
Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej
odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z
obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami
osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
Organizatorowi kwotę odpowiadającą tym roszczeniom oraz ponieść wszelkie koszty z nimi
związane i wydatki łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).
22. Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie, jednocześnie udziela
Organizatorowi licencji do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do
Konkursu polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania fotografii - 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;
c) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej
opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub
fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych i
edukacyjnych Organizatora.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć w
swoich wydawnictwach, różnego rodzaju publikacjach jak i na stronie internatowej oraz portalu
społecznościowym Facebook. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują
Organizatorowi nieodpłatnie i na czas nieokreślny.
24. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.)
25. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez
Facebook, Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z
postanowieniami regulaminu serwisu. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za
prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować
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wyłącznie do Organizatora.
26. Zgłoszenie udziału w konkursie i nadesłanie fotografii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie danych osobowych.
Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul.
Poniatowskiego 4 a, 76-200 Słupsk
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzania konkursu.
3) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wyżej określonych celów
oraz w trakcie przechowywania prac konkursowych.
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
7) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl.
27. Uczestnik Konkursu wysyłając swoją fotografię tym samym oświadcza, iż akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
28. Ostateczna interpretacja Regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
29. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, tj. Pani
Grażyna Sadowska - tel.: (58) 686 82 73, email: g.sadowska@pomorskieparki.pl.
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