
Regulamin konkursu "NATURA-CZŁOWIEK-MIASTO" 

 

1. Organizatorem konkursu pt. „NATURA-CZŁOWIEK-MIASTO” jest Stowarzyszenie Przyjaciół  

i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu. Konkurs 

jest częścią składową Fotograficznego Pleneru Ulicznego zorganizowanego w Radzionkowie na ul. 

Szymały i ma charakter otwarty. 

2. Celem konkursu jest: 

• rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych 

• aktywizacja nurtu  fotografii przyrodniczej w mieście 

• popularyzacja wiedzy przyrodniczej, 

Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. 

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na wiek.  

3. Jury konkursu 

Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora, które przyzna nagrody w każdej z trzech 

kategorii NATURA-CZŁOWIEK-MIASTO: 

• za zajęcie I miejsca, 

• za zajęcie II miejsca, 

• za zajęcie III miejsca. 

W wyniku prac Jury zostaną również wyłonione prace do publikacji albumowej oraz na wystawy 

pokonkursowe. Dopuszcza się możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych 

W skład jury konkursu wchodzą: 

• Teresa Bryś-Szczygieł, prezes Stow. Zielona Ziemia - przewodnicząca jury 

• Ryszard Kłak-  dyrektor CKU w Bytomiu 

• Adrian Król – prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Śląski 

• dr hab. Tomasz Kipka- adiunkt w Instytucie Sztuki UŚL filia Cieszyn 

 

4. Terminarz konkursu: 

• 13.11.2019 - otwarcie konkursu, 

• 31.11.2019 - zamknięcie konkursu, 

• 01-30.12.2019 - obrady jury konkursu, 

• 01 - 14.01.2015 - informacja dla autorów nagrodzonych zdjęć. 

 



 

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zielonaziemia.pl. 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali. O szczegółach laureaci zostaną 

poinformowani mailowo. W sytuacji, gdy autor zwycięskiego zdjęcia nie stawi się osobiście, nagrody 

wyślemy pocztą na adres podany podczas rejestracji  zgłoszeniowej. 

6. Zgłaszanie prac do konkursu 

Prace konkursowe przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: zielonaziemia@wp.pl  

W temacie maila należy podać słowo „KONKURS” a w treści maila opisać zgłoszenie podając 

obowiązkowo:  

• tytuł zdjęcia,  

• kategoria konkursowa,  

• nazwisko i imię autora,  

• adres zamieszkania,  

• adres mailowy . 

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.  

Zgłoszenia bez podania wymaganych informacji lub ze zdjęciami nie spełniającymi określonych  

w regulaminie warunków technicznych nie będą przyjmowane! 

Uwaga! Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

7. Zdjęcia - wymagania techniczne 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia, po jednym do każdej z trzech kategorii: 

Kategoria 1: NATURA 

Kategoria 2: CZŁOWIEK 

Kategoria 3: MIASTO 

Przyjmujemy zdjęcia zrobione wyłącznie w formacie JPG i minimalnej rozdzielczości - 3000px na 

dłuższym boku zdjęcia, dopuszczalne są również zdjęcia HDR i zdjęcia typu panorama. W konkursie 

biorą udział zdjęcia zrobione tylko w Radzionkowie na ulicy Szymały. 

Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu! Do konkursu nie 

będą przyjmowane również zdjęcia będące efektem przetwarzania i łączenia zdjęć w grafikę 

komputerową. 

http://www.zielonaziemia.pl/
mailto:zielonaziemia@wp.pl


8. Organizator zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych plików  

z aparatu. W przypadku niedostarczenie pliku z aparatu lub ujawnienie innych niezgodności  

z regulaminem już po wybraniu prac, zdjęcia mogą zostać zdyskwalifikowane. 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii (nie przyjęcia do konkursu): 

• co do których zachodzi podejrzenie iż zostały wykonane z naruszeniem przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

• zdjęć o rażąco niskiej jakości technicznej, 

• zdjęć naruszających prawa osób trzecich lub prawo Polskie. 

Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. 

10. Prawa do zdjęć i uprawnienia organizatora 

Organizator ma prawo do: 

• Zamieszczenia nadesłanych zdjęć na stronie internetowej oraz na wystawach i publikacjach 

pokonkursowych. 

• Wykorzystywania zdjęć na wszystkich polach ekspozycji w celach statutowych 

Stowarzyszenia Zielona Ziemia a w szczególności do popularyzacji działalności w latach 

następnych. 

• Weryfikacji zgodności danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu z danymi osoby 

odbierającej nagrodę. 

• Przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w celu realizacji Konkursu, oraz  

w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  

z dnia 28.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). 

Zdjęcia, które zwyciężyły lub zostały zakwalifikowane na wystawę będą przechowywane w cyfrowym 

archiwum organizatora, pozostałe pliki zostaną skasowane a płyty zniszczone 

11. Prawa i deklaracja posiadania praw przez autora - oświadczenia 

Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest 

autorem/autorką załączonych prac. Posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do dysponowania 

zgłoszonymi zdjęciami. Posiada pisemną zgodę osób, których wizerunek jest widoczny na 

fotografiach. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

12. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich 

osób trzecich oraz zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie 



byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanych zdjęć - chodzi o uszkodzenia 

plików wynikające z problemów technicznych w transmisji danych podczas przesyłania plików jak  

i mechaniczne uszkodzenia nośników danych 

14. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach 

wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu 

jego zakończenia 

 

mgr Teresa Bryś-Szczygieł 

Prezes Stowarzyszenia Zielona Ziemia 

ul. Św.Wojciecha 1541-922 Radzionków 

www.zielonaziemia.pl 

tel. 32 286 62 77 

DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH - CHROŃ PLANETĘ, NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŚLI NIE 

MUSISZ. 


