
REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO

„TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY – 

DZIEDZICTWO NATURALNE POLESIA ZACHODNIEGO”

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.  Konkurs  fotograficzny  jest  organizowany  pod  nazwą  „„Transgraniczny  Rezerwat

Biosfery - dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.Organizatorami Konkursu jest Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa

Lubelskiego, Gmina Podedwórze oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu.

3. Konkurs realizowany jest przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Lublinie.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 15.10. 2021r. - 22.10.2021r. 

5.  Tematyka:  prezentacja  fotograficzna  Transgranicznego  Rezerwatu  Biosfery  Polesie

Zachodnie jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo.

6. Cele konkursu:

-  zdobycie  i  pogłębienie  wiedzy  przyrodniczej,  historycznej  i  kulturowej  dotyczącej

Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie:

- pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej,

- poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska,

- zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, 

- rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania i szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego,

-  motywowanie  i  podejmowanie  działań  na  rzecz  ochrony  najbliższego  środowiska

przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs  ma zasięg  regionalny  i  skierowany  jest  do uczniów szkół  podstawowych

powiatów: włodawski, chełmski, parczewski, lubartowski, łęczyński.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

   klasy IV-VI 

   klasy VII-VIII



III.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnicy  konkursu mogą zgłosić  do konkursu  jedno  zdjęcie,  do ktorego nalezy

dołączyć informację z następującymi danymi autora: 

 Imię,  nazwisko,  wiek,  adr es  zamieszkania,

telefon, rodzaj kategorii konkursowej 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego

regulaminu. 

3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność

Organizatora  konkursu,  pozostając  do  jego  dyspozycji  w  ramach  działalności

statutowej. 

4. Przystąpienie do konkursu jest rownoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw

autorskich  do  wykonanej  pracy  na  Organizatora  tj.  Instytut  Rozwoju  Samorządu

Terytorialnego Wojewodztwa Lubelskiego,  począwszy od daty wpłynięcia  pracy na

konkurs. 

5. Prace  konkursowe  nalezy  przesyłać  pocztą  email  na  adres:

konkurs.lubelskie.polesie@gmail.com   , pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście

na nośniku pendrive lub CD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 roku

na  adres  Organizatora,  tj.:  Podedwórze  96,  21-222  Podedwórze  (decyduje  data

wpływu do siedziby Organizatora) 

6. Prace  złozone  po  wskazanym  terminie  nie  będą  brały  udziału  w  konkursie.

Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy. 

7. Za uszkodzenia  prac powstałe  podczas transportu Organizator  nie będzie ponosił

odpowiedzialności. 

IV.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATOW

1. Po zakonczeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa. 

2. Organizator przewiduje przyznanie nagrod rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w

kazdej kategorii konkursowej oraz przyznanie wyroznien. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagrod rzeczowych i wyroznien

zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową. 

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie.

mailto:konkurs.lubelskie.polesie@gmail.com


5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zaprezentowania  na  wystawach,

prezentacjach, lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie

prac. 

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z punktem III.4 regulaminu przystąpienie do konkursu jest rownoznaczne z

nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora tj.

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Wojewodztwa Lubelskiego począwszy od

daty wpłynięcia pracy na konkurs. 

2. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  udzieleniem  prawa  do

wykorzystania  przez  Organizatora  prac  do  druku  w  dowolnej  liczbie  publikacji  i

nakładzie,  fotografii  tych  prac,  umieszczania  w  Internecie  oraz  innych  formach

utrwalen  nadających  się  do  rozpowszechniania,  prezentowania  oryginalnych  prac

publicznie w ramach działalności organizatora. 

3. Zgłoszenie pracy plastycznej do konkursu jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody na

przetwarzanie  danych  osobowych  autora  pracy  konkursowej.  Dane  osobowe

uczestnikow konkursu  będą  przetwarzane  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w

ustawie o ochronie danych osobowych. 

VI.POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowien niniejszego Regulaminu.

Wszelkie  zmiany  regulaminu  opublikowane  zostaną  na  stronie  internetowej:

www.irst.lubelskie.pl oraz gbp.podedworze.pl.

2. Podanie  nieprawdziwych  lub  niepełnych  danych  osobowych,  albo  niepodanie  ich

spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. 

3. W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  przepisy

Kodeksu Cywilnego. 


