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Manasterz, 06.09.2013 r. 

Regulamin Foto-Eko Konkursu  
projektu: „Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” 

 

 
I. PODSTAWOWE INFORMACJE. 
1.1. „Foto-Eko Konkurs”, zwany dalej Konkursem jest realizowany w ramach projektu 
„Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.   

1.2. Wszystkie nagrody w konkursie zostały ufundowane dzięki uzyskanej dotacji z Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

  

II. ORGANIZATOR KONKURSU. 
2.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” z siedzibą w Manasterzu z Pogórza 
Dynowskiego (Manasterz 203 , 37-230 Kańczuga), nr KRS 0000411187. 

2.2. Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do Biura projektu:  

 pocztą tradycyjną: Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 575, 37-230 Kańczuga, 
 mailem: wybieram@czystepogorze.pl lub 
 tel. 798-126-858. 

2.3. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie: 
www.Wybieram.CzystePogorze.pl w zakładce „Foto-Eko Konkurs”.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU. 
3.1. Uczestnikami Konkursu mogą zostać: 

A) uczniowie wszelkich rodzajów szkół (podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych) 
zlokalizowanych na obszarze Pogórzy: Dynowskiego albo Przemyskiego.  
Szczegółowy wykaz obszaru objętego Konkursem został przedstawiony w Załączniku nr 1 
oraz został udostępniony pod adresem:  

 http://www.wybieram.czystepogorze.pl/program/na-jakim-obszarze-prowadzone-sa-
dzialania-programu.html  

B) osoby niepełnoletnie, ale w takim przypadku uczestnictwo w Konkursie wymaga dołączenia 
pisemnej zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2. Zgoda na 
udział osoby niepełnoletniej w Foto-Eko Konkursie. 

3.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które:  
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A) pozostają pracownikami lub członkami Władz Organizatora, oraz członkami ich rodzin, 
jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji 
i przeprowadzaniu Konkursu, 
B) zajmują się  profesjonalnie fotografiką, w szczególności: prowadzą działalność gospodarczą 
związaną ze świadczeniem usług fotograficznych i/lub świadczą ww. usługi na dowolnej 
podstawie prawnej i/lub posiadają wyższe wykształcenie w zakresie fotografiki. 

3.3. Nie jest to Konkurs drużynowy. 
 

IV. CEL I TEMATYKA KONKURSU. 
4.1. Cel Konkursu: 

 uwrażliwienie młodych mieszkańców Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego na piękno przyrody 
poprzez rozbudzenie zainteresowania lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, 
a zwłaszcza pomnikami przyrody, roślinami chronionymi oraz walorami przyrodniczymi 
wrośniętymi w tutejszą tradycję ludową.  

4.2. Każdy uczestnik Konkursu powinien odnaleźć:  
 krzew Kłokoczki południowej (łac. Staphylea pinnata), 
 drzewo dowolnego gatunku i/lub  
 tradycyjny przydomowy ogródek.   

Konkurs obejmuje bowiem 3 (trzy) kategorie tematyczne: 
 „Kłokoczka rośnie niedaleko stąd”, 
 „Najpiękniejsze drzewo w mej okolicy”, 
 „Tradycyjny przydomowy ogródek wiejski”. 

4.3. Uczestnik Konkursu powinien wykonać i przesłać fotografię będącą jego spojrzeniem na ciekawe, 
niesamowite, wyjątkowe i warte pokazania obiekty w kategoriach tematycznych wskazanych w pkt. 4.2.  

4.4. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w każdej z wymienionych kategorii tematycznych 
fotografując jeden lub kilka obiektów. W każdej z kategorii tematycznych można przesłać maksymalnie 
3 (trzy) fotografie.  

4.5. Wszystkie fotografie (prace konkursowe) muszą zostać wykonane na obszarze Pogórza Dynowskiego 
lub Pogórza Przemyskiego, tj. na terenie gmin wskazanych w Załączniku nr 1. 

4.6. Organizator zachęca do zapoznania się z podpowiedziami oraz artykułami tematycznymi, które 
pomogą spełnić oczekiwania merytoryczne Jury Konkursu. Podpowiedzi i artykuły dostępne są w serwisie 
projektu: 

 http://www.foto-ekokonkursy.czystepogorze.pl/fotoeko/podpowiedzi-do-foto-eko.html  
 

V. CZAS TRWANIA KONKURSU. 
5.1. Konkurs rozpoczyna się 09.09.2013r. 
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5.2. Termin nadsyłania prac to: 30.11.2013r. (decyduje data dostarczenia),  

5.3. Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziane jest w terminie do 06.12.2013r. W przypadku wpłynięcia 
znacznej liczby prac konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 
6.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace 
przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie. 

6.2. Każdy Uczestnik w Konkursie dokonuje zgłoszenia do konkursu wyłącznie za pomocą  formularza 
zamieszczonego na stronach:  

 http://www.foto-ekokonkursy.czystepogorze.pl/fotoeko/   
6.3. Formularz zgłoszeniowy wymieniony w pkt. 6.2 wymaga podania następujących informacji 
o Uczestniku: 

- imię i nazwisko – pole wymagane, 
- telefon kontaktowy – pole wymagane,  

- adres e-mail – pole wymagane,  

- adres zamieszkania (ulica/miejscowość, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość) – 
pola wymagane,  
- data urodzenia – pole wymagane, 
- tytuł fotografii wraz z miejscem jej/ich wykonania – pola wymagane.  

6.4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak wypełniania przynajmniej jednego 
z pól obowiązkowych powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.  

6.5. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest przesłanie podpisanej przez rodziców lub 
opiekuna prawnego zgody (zob. Załącznik nr 2. Zgoda na udział w Foto-Eko Konkursie) w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 listopada 2013 r. (decyduje termin doręczenia) na adres Biura projektu: 

 Fundacja „Tradycyjna Zagroda”, Manasterz 203 , 37-230 Kańczuga, z dopiskiem: "Foto-Eko 
Konkurs”.  

6.6. Każdy Uczestnik może wybrać od 1 do 3 kategorii tematycznych: 
 Kłokoczka rośnie niedaleko stąd 
 Najpiękniejsze drzewo w mej okolicy 
 Tradycyjny przydomowy ogródek wiejski 

W każdej z wybranej kategorii tematycznej Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) 
fotografie. Wszystkie fotografie powinny zostać zgłoszone jednocześnie z formularzem. 

6.7. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika, 
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako 
kolejne. 
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6.8. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego jednego pliku 
nie może przekroczyć 2 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę 
Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości (min. 2000x3000 pikseli). 

6.9. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest 
równoznaczne z oświadczeniem, iż: 

 Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej 
całość praw autorskich, 

 Uczestnik posiada zgodę osób, w przypadku gdy takie widnieją na przesłanych fotografiach, na 
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach 
internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora.  

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia 
praw określonych powyżej uczestnik Konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie 
odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń 
odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego 
tytułu, 

 Przekazane zostały prawa do prac konkursowych, zgodnie z pkt. 10.6. 

6.10. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza tym samym, iż akceptuje 
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 
6.11. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie 
będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu. 

6.12. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały 
żadnego innego konkursu fotograficznego.  

 
VII. DYSKWALIFIKACJA UCZESTNIKA. 
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu i usunięcia go z Konkursu 
lub listy rankingowej w przypadku: 

 złamania regulaminu, 
 niesamodzielnej pracy (plagiat), 
 zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem, 
 podania nieprawdziwych lub niepełnych danych. 

 
VIII. KOMISJA OCENIAJĄCA I PRZEBIEG KONKURSU. 
8.1. Wszystkie nadesłane prace będą oceniane przez Jury Konkursu powołane przez Organizatora. 
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8.2.  Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie przez uczestnika warunków technicznych i formalnych 
wymaganych przez Organizatora. 

8.3. Pozostałe kryteria to efektywne odniesienie się do tematu konkursu, wskazanie nieznanych 
i ciekawych obiektów oraz wyraz artystyczny fotografii.  

8.4. Prace oceniane będą w osobnych trzech kategoriach tematycznych.  

8.5.  Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

8.6. Po upływie terminu nadsyłania prac Jury dokona wyboru zwycięzców.  

8.7  Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 06.12.2013 r. 

8.8. Zwycięzcy o wynikach Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

8.9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.foto-
ekokonkursy.czystepogorze.pl/fotoeko/  w zakładce „Wyniki Foto-Eko Konkursu”. 

 

IX. NAGRODY. 
9.1. Główne nagrody przewidziane w Konkursie to: 

 za I miejsce w kategorii: „Kłokoczka rośnie niedaleko stąd” - aparat fotograficzny o wartości 
500,00 PLN 

 za I miejsce w kategorii: „Najpiękniejsze drzewo w mej okolicy” - aparat fotograficzny o wartości 
500,00 PLN 

 za I miejsce w kategorii: „Tradycyjny przydomowy ogródek wiejski” - aparat fotograficzny 
o wartości 500,00 PLN 

9.2. Organizator przewiduje również wyróżnienia:    

 za II, III i IV miejsce w kategorii: „Kłokoczka rośnie niedaleko stąd” – zestawy eko-edukacyjne, 
gry planszowe i książki, wartość nagród każdego z wyróżnień 200,00 PLN/osobę wyróżnioną, 

 za II, III i IV miejsce w kategorii: „Najpiękniejsze drzewo w mej okolicy” – zestawy eko-
edukacyjne, gry planszowe i książki, wartość nagród każdego z wyróżnień 200,00 PLN/osobę 
wyróżnioną, 

 za II, III i IV miejsce w kategorii: „Tradycyjny przydomowy ogródek wiejski” - zestawy eko-
edukacyjne, gry planszowe i książki, wartość nagród każdego z wyróżnień 200,00 PLN/osobę 
wyróżnioną. 

9.3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

9.4. Nagrody zostaną wręczone podczas „Spotkania podsumowującego realizację projektu 
Wybieram.CzystePogorze.pl – eko-sieć w działaniu!” będącego jednocześnie galą wręczenia nagród. Spotkanie 
to przewidziane zostało na 10.12.2013 r. Szczegółowe informacje dot. wręczenia nagród zostaną podane 
do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową: www.Wybieram.CzystePogorze.pl 
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X. PRAWA OSOBOWE ORAZ PRAWA DO FOTOGRAFII PRZEKAZANYCH W RAMACH 
KONKURSU. 
10.1. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego 
danych osobowych, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań, wynikających 
z konkursu wobec Uczestników oraz w celach promocji innych działań Organizatora.  

10.2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania 
wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

10.3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Fundacja „Tradycyjna Zagroda” 
z siedzibą w Manasterzu 203, poczta Kańczuga 37-230. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania 
informacji środkami komunikacji elektronicznej o Konkursie lub innych inicjatywach Organizatora.  

10.4. Organizator  Konkursu zapewniają poufność danych osobowych Uczestników Konkursu 
za wyjątkiem informacji przekazanych na wezwanie uprawnionych organów, na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa.  

10.5. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania danych 
kurierowi w celu przesłania nieodebranych nagród.   

10.6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji do swoich 
fotografii na rzecz Organizatora, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych 
na następujących polach eksploatacji:  

 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

 w zakresie rozpowszechniania utworu - 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;  

jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie 
(oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika oraz miejsca realizacji utworu) 
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), 
w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach 
promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. 
11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 
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A) za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa 
w Konkursie, 
B) za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające 
z przyczyn niezależnych od niego, 
C) za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu 
nieprawidłowości po stronie Uczestników, 
D) za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności 
jeżeli treść zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie 
sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo 
do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku 
z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim. 
E) za zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu spowodowane działaniami sił 
wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które 
odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych 
kosztów, 
F) za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, 
G)  z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje 
dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy. 

 
XII. POSTANOWINIA KOŃCOWE. 
12.1. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez strony internetowe wskazane w pkt. 6.2 Uczestnik 
potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa. 
12.3. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: http://www.foto-
ekokonkursy.czystepogorze.pl/fotoeko/   
12.4.  Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia, przerwania oraz modyfikacji Konkursu 
(w tym Regulaminu) przed czasem jego zakończenia, nie wręczając nagród. Organizator zaleca 
uczestnikom Konkursu bieżące sprawdzanie informacji o Konkursie na stronie internetowej: 
www.Wybieram.CzystePogorze.pl 
12.3.  Kwestie dotyczące interpretacji rozstrzyga Organizator i są one ostateczne. 
12.4.  Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992r. o grach losowych 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  
12.5.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 


