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Regulamin XX edycji Konkursu „Leśne fotografie”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu „Leśne fotografie” (zwanego dalej Konkursem) jest
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400
Krosno.
2. Współorganizatorem Konkursu jest: Telewizja Polska Spółka Akcyjna Oddział
Rzeszów, ul. Kopisto 6, 35-310 Rzeszów i portal terazKrosno.pl 38-400 Krosno ul.
Grodzka 45d.
II. CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest propagowanie sztuki fotografii pokazującej piękno pejzażu,
bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków, urok
grzybobrania lub wędrówek po lesie.
III. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest fotografia autorska, która jest tematycznie związana
z celem Konkursu określonym w pkt. II Regulaminu.
IV. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które wyłącznie w sposób amatorski
zajmują się fotografią.
2. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, na karcie
zgłoszeniowej powinny być zamieszczone podpisy rodziców lub opiekunów.
Umieszczenie podpisu przez rodziców lub opiekunów oznacza zgodę na wzięcie
przez Uczestnika udziału w Konkursie oraz akceptację treści Regulaminu.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie, Telewizji Polskiej Rzeszów Spółka Akcyjna Oddział
w Rzeszowie i portalu terazKropsno.pl.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej
(według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu) oraz nadesłanie minimum
jednej fotografii.
3. Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest
dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie.
4. Uczestnik nie może przesłać więcej niż trzech fotografii. W przypadku nadesłania
więcej niż trzech fotografii Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru trzech
fotografii metodą losową, bez uwzględniania w Konkursie pozostałych prac tego
Uczestnika.
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5. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową umieszczoną w zaklejonej kopercie,
opisanej jedynie godłem (pseudonimem) i przesłać na adres Organizatora
w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. z dopiskiem „Leśne fotografie 2020”.
6. Przesłanie karty zgłoszeniowej oraz fotografii stanowi potwierdzenie, że uczestnik
zapoznał się z Regulaminem Konkursu oraz akceptuje jego treść.
7. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik potwierdza, że przysługują mu do
przedłożonej fotografii osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz że prace te nie są
obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
1. Fotografie mają mieć postać materiału gotowego do ekspozycji wyłącznie
w formacie 20 cm x 30 cm. Fotografie w postaci zapisu elektronicznego
lub diapozytywu nie będą przyjmowane.
2. Fotografie na odwrocie powinny być opisane godłem (pseudonimem) oraz zawierać
oznaczenie tytułu, roku oraz miejsca wykonania fotografii.
FINAŁ I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

VII.

1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury złożone z profesjonalnych fotografików
w terminie do 31 stycznia 2021 roku.
2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie w terminie do 10 dni od daty ostatecznego posiedzenia
jury.
3. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury fotografie zostaną
wyeksponowane na wystawie pokonkursowej i opublikowane stronach
internetowych
Regionalnej
Dyrekcji
Lasów
Państwowych
w Krośnie. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni osobnym
pismem.
4. Komisarzem Konkursu jest Edward Marszałek. Komisarz Konkursu odpowiada za
całość prac związanych z przeprowadzeniem konkursu, przygotowanie prac do
oceny przez jury, opracowanie katalogu konkursu i wystawy, powiadomienie
laureatów, organizację uroczystości zakończenia konkursu i wystawy
pokonkursowej.
5. Werdykt jury Konkursu jest ostateczny.
VIII. NAGRODY
1.

Nagrodą główną (za zajęcie I miejsca) jest trzydniowy pobyt dla dwóch osób
w Bieszczadach na terenie jednego z nadleśnictw, ufundowany przez Regionalną
Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie (w uzgodnionym terminie – marzec lub
kwiecień 2021 r.).

2.

Regulaminowe nagrody konkursowe za zajęcie I, II i III miejsca (statuetka
z wizerunkiem św. Franciszka) oraz wyróżnienia (albumy i wydawnictwa Lasów
Państwowych) ufunduje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.
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3.

Nagrody specjalne ufundują współorganizatorzy: Telewizja Polska Spółka
Akcyjna Oddział Rzeszów i portal teraz.Krosno.pl. Przewiduje się też nagrody od
sponsorów konkursu.

4.

Organizatorzy dopuszczają możliwość ustanowienia wyróżnień specjalnych przez
sponsorów konkursu.

5.

Z okazji Jubileuszu XX-lecia organizowania Konkursu zostanie przyznana Supernagroda w wysokości 2000 zł:
Jury Konkursowe wybierze też Super-laureata spośród osób, które w minionym
20-leciu zdobywały nagrody I-III w tym konkursie.

IX. DANE OSOBOWE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej: RODO), informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Krośnie z siedzibą: ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno,
tel. 13-43-73-900 adres e-mail rdlp@krosno.lasy.gov.pl

2.

Dane Uczestnika będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie oraz realizacji
związanych z nim praw i obowiązków.

3.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest:
a) zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
b) zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych
osobowych dziecka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 8 RODO);
c) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
polegający na:
1. prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO),
2. dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
3. administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora,
w tym utrzymania, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

4.

Przetwarzane przez Administratora będą dane osobowe pochodzące od
Uczestnika lub w przypadku Uczestników niepełnoletnich od jego rodzica lub
opiekuna prawnego.

5.

Dane osobowe
przechowywane:

Uczestnika

będą

przechowywane

Dane

osobowe

są
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a) przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach;
b) przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z organizacją
konkursu;
c) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia
sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
d) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
6.

W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnik ma następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa Uczestnik
ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim
celu są przetwarzane;
2) prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa Uczestnik ma
możliwość zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych
danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy
przetwarzaniu danych;
3) prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa Uczestnik ma możliwość
złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku
Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie
dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów
związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków
Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
administratorowi;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa
Uczestnik ma możliwość złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania
danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych.
W przypadku zasadności wniosku Administrator może jedynie dane
przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu
przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
5) prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie
w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób
zautomatyzowany;
6) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa Uczestnik ma
możliwość w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub
f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu
wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania
przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu
wniosku, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych
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osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż
istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych,
które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw
i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Uczestnika;
7) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – Uczestnik ma prawo
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
7.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy prawa.

8.

Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(w tym w formie profilowania).

9.

Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach
wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach dane osobowe
Uczestnika mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania
ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami Państwa danych osobowych
mogą być:
a) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie
obsługi prawnej, lub innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań
własnych;
b) podmioty zaangażowane w organizację konkursu, w tym Telewizja Polska
Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów i portal terazKrosno.pl.

X. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Regulamin oraz formularz karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie
internetowej Organizatora www.krosno.lasy.gov.pl, a także w siedzibie
Organizatora i Współorganizatorów.
2. Uczestnicy mogą uzyskać dodatkowe informacje telefonicznie tel. 13 43 73 911
lub za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: informacja@krosno.lasy.gov.pl
3. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich
uczestnictwem w Konkursie.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych
fotografii w publikacjach związanych z konkursem, z zachowaniem osobistych
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praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy
i miejsca, jakie Uczestnik zdobył w konkursie. Przystąpienie do Konkursu
oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora
fotografii bez prawa do wynagrodzenia.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Uczestnik
przesyłając prace przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do
fotografii na wszystkich polach eksploatacji.
7. Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany
z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Grażyna Zagrobelna
Dyrektor RDLP w Krośnie

Krosno, 05 listopada 2020 r.

