
REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

"OPOLSKIE PARKI KRAJOBRAZOWE Z ZIEMI, WODY I POWIETRZA" 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zwany dalej 

Organizatorem. 

 

1. Celem konkursu jest pokazanie w fotografii wartości  przyrodniczych, historycznych  

i kulturowych oraz walorów krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych (Park 

Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz Stobrawski 

Park Krajobrazowy).  

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz zasady przyznania nagród. 

 

II ZASADY KONKURSU: 

 

1. Czas trwania Konkursu: od 8 lipca 2013 r. do 18 października 2013 r. 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografujących. Uczestnikiem Konkursu (zwanym 

dalej Uczestnikiem) może być każda osoba, która spełni wymogi niniejszego regulaminu.  

3. W Konkursie biorą udział osoby pełnoletnie lub też niepełnoletnie po wyrażeniu pisemnej 

zgody prawnych opiekunów.  

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. 

5. Przystąpienie do Konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia że: 

- posiada pełnię praw autorskich do każdej zgłoszonej pracy, 

- nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

- nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie 

chronionych. 

7. Zdjęcia przesyłane na konkurs muszą być wykonane na terenie opolskich parków 

krajobrazowych (PK Góra Św. Anny, PK Góry Opawskie, Stobrawski PK). 

8. Każdy uczestnik może przesłać max. 5 prac pojedynczych lub 2 zestawy tematyczne do 5 

zdjęć w każdym zestawie. Przesyłając zestaw zdjęć należy wyraźnie zaznaczyć w treści maila 

bądź na opisie płyty „ZESTAW”. 

9. Format prac: prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli, w plikach nie 

przekraczających 5 MB. 

10. Zabronione jest stosowanie technik fałszowania rzeczywistości, w szczególności 

fotomontażu. 

11. Konkursowe prace należy nadsyłać na adres: konkurs.zopk@gmail.com w formie 

załączników do listu elektronicznego, wiadomość należy zatytułować KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 2013 bądź dostarczyć pocztą lub osobiście na płycie CD/DVD do siedziby 

Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oddział w Ładzy, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój. 

12. W treści wiadomości należy napisać: 

TYTUŁY ZDJĘĆ, 

MIEJSCE I DATA WYKONANIA ZDJĘĆ  

IMIĘ, NAZWISKO I WIEK AUTORA 

ADRES 

TELEFON I/LUB E-MAIL 

13. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 18 października 2013 r. Decyduje data dotarcia prac 

do Organizatora. Prace, które zostaną dostarczone po terminie nie będą brały udziału w 

konkursie. 

 



III. NAGRODY, SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI WYGRANYCH 

 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora. Decyzja jury 

jest ostateczna. 

2. W  konkursie do wygrania są nagrody rzeczowe, m.in. cyfrowe aparaty fotograficzne  

o łącznej wartości ok. 4 000 zł. 

3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień. 

4. Informację o wynikach konkursu oraz o miejscu i terminie wręczenia nagród zostaną 

zamieszczone na stronie Organizatora: www.zopk.pl 

5. Nadesłane prace mogą zostać zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibach 

Organizatora, lub w innych wybranych miejscach oraz na stronie internetowej Organizatora: 

www.zopk.pl. 

6. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do nieodpłatnej publikacji zgłoszonych do 

konkursu zdjęć w materiałach związanych z konkursem, materiałach edukacyjnych  

i promocyjnych Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, z zaznaczeniem imienia i nazwiska 

autora. 

7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na postanowienia określone w Regulaminie konkursu. 

8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wzięcie udziału w Konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).  

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz  

z pracami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki podania przez Uczestnika 

nieprawdziwych bądź cudzych danych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich innych osób 

przez Uczestników Konkursu. 

4. Wzięcie udziału w Konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku osób widniejących na nadesłanych zdjęciach, przez Organizatora 

konkursu - Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, do celów informacyjnych poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej ZOPK, oraz w innych materiałach związanych  

z konkursem, w tym dotyczących publikacji, których zadaniem jest szeroko rozumiana promocja 

i edukacja. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania 

Konkursu bez podania przyczyn. 

6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i może on być 

zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie 

internetowej www.zopk.pl. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne w chwili ich 

zamieszczenia na ww. stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. 

7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

8. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  

 

 

 


