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REGULAMIN 

 PRZYRODNICZEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

  

pt : "Nasza przyroda – Obszary Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej" 

  

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac 

na Stawach 3, 30-107 Kraków (w ramach projektu nr LIFE12NAT/PL/000053 pn.: ”Ochrona 

siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”) i Gminny 

Ośrodek Kultury w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica - zwani dalej 

organizatorami. 

2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie przyrody i krajobrazie rolniczym 

Wyżyny Miechowskiej wśród społeczności lokalnej powiatu Miechowskiego prowadzonego w 

ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu fotograficznego i oceniania zdjęć. 

II. Zasady konkursu 

1. Czas trwania konkursu - od 10 czerwca 2014 r. do 01 września 2014 r. 

2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) mogą być uczniowie szkoły 

podstawowej, gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych, pobierający naukę w szkołach 

znajdujących się na terenie Powiatu Miechowskiego, a także osoby powyżej 18 roku życia (bez 

ograniczeń dotyczących zamieszkania),  którzy spełnią wymogi niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnicy konkursu podzieleni są na następujące grupy wiekowe: 

 I grupa wiekowa: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej      

 II grupa wiekowa: uczniowie klas I – III gimnazjum 

 III grupa wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne tzw. średnie 

 IV grupa wiekowa: osoby dorosłe - powyżej 18 roku życia 

4. Prace z każdej grupy wiekowej oceniane są oddzielnie. 

5. Kwalifikacja uczestników do  poszczególnych grup wiekowych odbywa się na dzień 10 

czerwca 2014 r. 

6. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. 
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7. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności  punkt 

18 części II regulaminu, oraz zapewnia, że: 

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac, 

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

    dóbr prawnie chronionych. 

8. Konkurs przeprowadzany jest kategorii fotografia przyrodniczo-krajobrazowa: 

 Temat prac konkursowych: 

Obszary Natura 2000 (chronione gatunki roślin i zwierząt w obszarach Natura 2000, 

krajobraz obszarów Natura 2000), położonych na terenie powiatu miechowskiego.  

Spis oraz mapę obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenie Powiatu Miechowskiego 

przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

9. Informacje o obszarach Natura 2000 oraz mapy obszarów Natura 2000 znajdują się na stronie 

internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie:  

- informacje:  http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/rozumiem , 

- mapy: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/  

oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: 

http://krakow.rdos.gov.pl. Informacje na temat obszarów Natura 2000- muraw 

kserotermicznych znajdują się na stronach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Krakowie: http://www.kserotermy.krakow.pl/, http://kserotermy-life-krakow.pl/. 

10. Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie 3 prace. 

11. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

jakub.kaluzny@rdos.krakow.pl 

12. W konkursie oceniane będą zdjęcia kolorowe.  

13. Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane na obszarach Natura 2000 z terenu powiatu 

miechowskiego.  

14. Format prac: 

   a. oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG 

   b. rozmiar pliku z pojedynczym zdjęciem nie może przekraczać 7 MB 

   c. rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail nie może przekraczać 22 MB 

15. W wiadomości e- mail z pracami konkursowymi należy zamieścić następujące dane 

   a. imię i nazwisko autora; 

http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/rozumiem%20(informacje)
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://krakow.rdos.gov.pl/
http://www.kserotermy.krakow.pl/
mailto:jakub.kaluzny@rdos.krakow.pl
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   b. grupę wiekową; 

   c. numer telefonu (w przypadku młodszych dzieci - rodzica lub opiekuna prawnego); 

   d. adres e-mail; 

   e. grupa wiekowa I – III: nazwę i adres szkoły, w której uczestnik pobiera naukę; 

   f. grupa wiekowa: IV: miejscowość, w której uczestnik zamieszkuje; 

   g. tytuł pracy; 

   h. nazwę obszaru Natura 2000, na którym wykonano zdjęcia; 

16. Termin składania prac upływa 1 września 2014 roku. 

17. Wybrane prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie 

     Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy oraz na stronach internetowych organizatorów. 

18. W przypadku wszystkich prac konkursowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich 

nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem a także zadaniami 

realizowanymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie i Gminny 

Ośrodek Kultury w Charsznicy z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów. 

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Nagrodą główną jest umieszczenie zdjęć (jednej sztuki lub więcej) w materiałach 

promocyjnych wydawanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie z 

zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz na oficjalnych stronach internetowych 

organizatorów.  

4. Organizatorzy przewidują możliwość rozdania nagród rzeczowych jednak tego nie 

gwarantują. 

5. Zwycięscy i uczestnicy wyróżnieni w konkursie zostaną powiadomieni o tym fakcie za 

pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Charsznickich Dniach Kapusty 14 września 2014 r. 

7. O godzinie rozstrzygnięcia konkursu na Charsznickich Dniach Kapusty 14 września 2014 r. 

organizatorzy powiadomią za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. 

8. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych zdjęć. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami 
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Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych 

nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 

kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw 

autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu. 

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. Regulamin jest do dostępny w siedzibach oraz na stronach internetowych 

organizatorów. 

 


