
      

Regulamin konkursu fotograficznego „Przedwiośnie – przebudzenie natury” 

1. Organizatorem konkursu jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach. 

2. Koordynatorem konkursu ze strony Organizatora jest Żaneta Słapińska – specjalista ds. edukacji, 
tel. 87 615 97 27, e-mail: edukacjapkpr@gmail.com. 

3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na różnorodność i bogactwo przyrody budzącej się do życia  
z „zimowego snu” oraz zachęcenie młodzieży do wyjścia w teren i obserwacji przyrody.  

4. Konkurs adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu gołdapskiego w wieku od 14 do 18 lat.  

5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii przyrodniczej lub krajobrazowej ukazującej pierwsze 
oznaki wiosny, budzącą się do życia przyrodę, zmieniający się po zimie krajobraz. 

6. Fotografię należy wykonać samodzielnie. 

7. Podczas fotografowania należy przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie etycznym fotografii 
przyrodniczej, m.in. nie należy fotografować gniazd i piskląt, płoszyć zwierzyny, czy wchodzić na cenne 
siedliska.  

8. Uczestnik może zgłosić na konkurs od 1 do 3 fotografii. 

9. Fotografiom należy nadać tytuł. 

10. Na konkurs można nadsyłać fotografie wykonane przez uczestnika po ogłoszeniu konkursu lub 
wcześniej (z archiwum uczestnika). 

11. Fotografie oraz wypełnione karty zgłoszenia uczestnika należy przesłać na adres e-mail Organizatora 
edukacjapkpr@gmail.com. Karty zgłoszenia wypełnia opiekun prawny (dla uczestników w wieku poniżej 
15 lat) lub sam uczestnik, jeśli ma skończone 15 lat.  

12. Zdjęcia należy przysłać w formie cyfrowej e-mailem lub transferem, w formacie jpg. 

13. W nazwie plików należy podać tytuł fotografii.  

14. Termin przysyłania zgłoszeń i fotografii mija 16.05.2021 roku. 

15. Każde otrzymane zgłoszenie będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem zwrotnym.  
W przypadku braku potwierdzenia prosimy o ponowne przesłanie zgłoszenia i fotografii lub kontakt 
telefoniczny.  

16. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem konkursu, ujęcie tematu, przekaz, wartość artystyczna 
i techniczna fotografii.  

17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11.06.2021 r. na stronie internetowej Organizatora 
www.pkwim.pl, na profilu Facebook Organizatora oraz przekazane na adres e-mail podany 
w zgłoszeniu. 

18. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi 
i Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.  

19. Nagrody zostaną dostarczone na adres wskazany w zgłoszeniu. 

20. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do nadesłanej fotografii 
i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

21. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
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 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

22. Administratorem danych osobowych jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, ul. Szkolna 1, 
19- 504 Żytkiejmy. 

23. Osobą do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi jest Inspektor Ochrony Danych,  
e-mail: andrzej2@mazury.com.pl 

24. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

25. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie 
przez Organizatora konkursu danych takich jak: imiona i nazwiska uczestnika, rodziców/opiekunów 
prawnych, wiek uczestnika, adres zamieszkania i adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

26. Podanie danych wymienionych w punkcie 25 jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 
do jakich zostały zebrane.  

27. Uczestnik konkursu (lub rodzic/opiekun prawny) zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz 
wieku w celu informowania o wynikach konkursu na wystawie pokonkursowej, w prasie, Internecie 
i w innych mediach oraz publikację nadesłanych fotografii.  

28. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do obowiązku sprawozdawczości i kontroli. 
Administrator danych dba o prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie danych osobowych, jakie 
mogą przejawiać się w dokumentacji pokonkursowej. 

29. Uczestnikom konkursu i rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec dalszego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

30. Uczestnik konkursu i rodzic/opiekun prawny mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

31. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. 

32. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

33. Brak akceptacji regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w konkursie. 

34. W sytuacjach wyjątkowych Organizator konkursu ma prawo do zmiany regulaminu konkursu.  

35. W kwestiach nieuregulowanych decyzje podejmuje Organizator konkursu.  


