Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew

Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
„LAS – POSZUKIWANIE PIĘKNA PRZYRODY”
1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs
fotograficzny „LAS – POSZUKIWANIE PIĘKNA PRZYRODY”.
2. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Złoczew przy współudziale
Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa.
3. Celem konkursu jest:
a. promowanie zainteresowań walorami przyrodniczymi najbliższej okolicy
i zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska,
b. przybliżenie zagadnień związanych z gospodarką leśną,
c. pobudzenie świadomości przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży,
d. uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody,
e. propagowanie fotografii, jako kreatywnej formy spędzania wolnego
czasu w lesie.
4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Złoczew.
5. Zgłoszone prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I.

uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej,

II.

uczniowie szkoły podstawowej klasy V i starsze oraz gimnazjum,

III.

uczniowie szkół średnich.

6. Prace konkursowe powinni przedstawiać walory krajobrazowe oraz
przedstawicieli lokalnej fauny i flory terenów w granicach Nadleśnictwa
Złoczew.
7. Prace konkursowe zgłaszane są przez szkoły.
8. Szkoły w każdej kategorii wiekowej mogą zgłosić do 10 prac. Każdy uczestnik
może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia.
9. Złożone prace powinny być w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD.
Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe. Zdjęcie powinno mieć
rozdzielczość nie mniejszą niż 3000 pikseli i zapisane w formacie jpg.
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10. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z kilku plików. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości.
11. Każda praca powinna zostać oznaczona imieniem i nazwiskiem autora (nazwa
pliku) oraz opisem miejsca wykonania (miejscowość).
12. Prace konkursowe należy złożyć do 15.10.2018 r. w sekretariacie
Nadleśnictwa Złoczew lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Złoczew, ul.
Parkowa 12 98-270 Złoczew.
13. Materiały konkursowe nie będą zwracane.
14. Uczestnik konkursu zgłaszając fotografię oświadcza, że posiada pełnię praw
autorskich do zgłoszonych w konkursie prac, zdjęcia nie były wcześniej
publikowane i nie brały udziału w innych konkursach, wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie, wyraża zgodę na wykorzystanie
i przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz.
926 z późniejszymi zmianami) – dane osobowe uczestników będą
przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu. Tekst
oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.
15. Autorzy konkursowych fotografii przenoszą na Organizatorów prawa zależne do
zdjęć, a w szczególności dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo obróbki
komputerowej

ze

względu

na

wymogi

techniczne

związane

z

ich

wykorzystaniem, bez ingerencji w treść oraz zgadzają się na nieodpłatne
wykorzystanie tych zdjęć przez Organizatorów w celach: wydania kalendarza,
albumu i umieszczenia w galerii na stronie internetowej, a także w innych
materiałach promocyjnych i reklamowych Nadleśnictwa Złoczew. Komercyjne
wykorzystanie zdjęć może odbywać się tylko za zgodą autora.
16. Nagrody zostaną przyznane autorom 3 najlepszych prac. Komisja konkursowa
ma możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
17. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydrukowane i wystawione na
czasowej wystawie pokonkursowej w szkołach, które brały udział w konkursie.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Złoczew, ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Sylwester Krawczyk, e-mail:
sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenie o ochronie danych w celu przeprowadzenia konkursu.
4. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione
przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew są: pracownicy, którzy zostali
przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się
do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych
danych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Nadleśnictwa.
Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać
Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko w zakresie, w jakim
jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Nadleśnictwo. Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoczew ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą
odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu.
7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do cofnięcia zgody.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

…………………….dnia ………………………
OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem konkursu fotograficznego
organizowanego przez Nadleśnictwo Złoczew pt. „Las – poszukiwanie piękna
przyrody” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia ww. konkursu, zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
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2. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do ww. konkursu.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez jednostki
Lasów Państwowych w Łodzi, do promowania działań związanych z realizacją
projektu „LAS – POSZUKIWANIE PIĘKNA PRZYRODY” i upowszechnianie
zdjęć związanych z tym projektem

…………………………………...

……………………………………….

imię i nazwisko dziecka/ klasa

podpis rodzica

…………………………………….

……………………………………….

imię i nazwisko zgłaszającego nauczyciela

………………………………..

nazwa szkoły

……………………………………….
podpis zgłaszającego nauczyciela

data
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