REGULAMIN konkursu
„Lubuskie Parki Krajobrazowe w obiektywie”

I. Organizator
1.

Organizatorem

konkursu

fotograficznego

jest

Zespół

Parków

Krajobrazowych

Województwa Lubuskiego, ul. Franciszka Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
II. Postanowienia ogólne
1. Konkurs fotograficzny „Lubuskie Parki Krajobrazowe w obiektywie” jest nową inicjatywą
turystyczno-edukacyjną, realizowaną w województwie lubuskim przez Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Lubuskiego na terenach 7 parków krajobrazowych
(Gorzowski, Pszczewski, Ujście Warty, Łagowsko-Sulęciński, Gryżyński, Krzesiński, Łuk
Mużakowa).
2. Cele konkursu fotograficznego:
a) Promocja postaw ekologicznych, zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony
środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania, kształcenie aktywnej postawy w
działaniu na rzecz ochrony środowiska,
b) Zainteresowanie szerokiej rzeszy odbiorców poznaniem lubuskiej przyrody i środowiska,
uwrażliwianie na ich piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i
popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki przy zachowaniu niezbędnych zasad ochrony
przyrody i środowiska.
c) Zachęcenie do odwiedzin wszystkich lubuskich parków krajobrazowych.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
4. Serwis Facebook nie jest organizatorem ani administratorem i nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach
serwisu.
III. Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych z terenu
województwa lubuskiego tworzące drużynę z co najmniej 2 osób (rodziny, grupy
zorganizowane lub pary).
2. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a „Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Lubuskiego” (www.facebook.com/parki.krajobrazowe).
3. Konkurs rozpocznie się 1 kwietnia i zakończy 30 września 2022 r.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 14 października 2022 r. za pośrednictwem serwisu
Facebook. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani indywidualnie.
5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest bezpłatne.
6. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być własnego autorstwa.
IV. Wymagania techniczne
1. Zdjęcia mają przedstawiać charakterystyczne elementy lubuskich parków krajobrazowych
(np. ciekawe formy krajobrazu, elementy infrastruktury turystycznej, zabytki itd.).
2. Organizator nie będzie akceptował zdjęć przyrody ożywionej bez dobrze widocznych
elementów krajobrazu bądź architektury danego parku krajobrazowego (przykład: bocian biały
na łące nie może być akceptowany z uwagi na brak odzwierciedlenia ujęcia w danym terenie,
natomiast ten sam gatunek z widocznymi charakterystycznymi elementami krajobrazu parku
będzie spełniał wymogi konkursu).
3. Autor jest zobowiązany do przedstawienia minimum 2 zdjęć z każdego parku w
nieprzekraczalnym terminie 1 kwietnia – 30 września 2022 r. Zdjęcia bez informacji
stanowiących dane (atrybuty) ich wykonania nie będą oceniane.
4. Wymagania techniczne zdjęć:
•

rozdzielczość – krótszy bok: minimalnie 1080 px*,

•

fotografie zapisane w formacie JPG, PNG lub TIFF,

•

prace

należy

przekazać

Organizatorowi

na

adres

mailowy:

krzesinski@zpkwl.gorzow.pl za pośrednictwem wetransfera,
5. Przesłane pliki muszą być podpisane w następującej kolejności: Imię Nazwisko_Tytuł
zdjęcia_dokładna lokalizacja miejsca zdjęcia w postaci opisowej bądź za pomocą
współrzędnych geograficznych.
6. Osoba udostępniająca zdjęcie jedocześnie akceptuje warunki regulaminu konkursu.
7. Przesłane na konkurs prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały
udziału w konkursie.
9. Zdjęcia i regulamin powinny być podpisane przez kapitana grupy.
V. Nagrody w Konkursie
I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 700 zł brutto.
II miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 600 zł brutto.
III miejsce – nagrody rzeczowe o wartości 500 zł brutto.

VI. Jury Konkursu
1. W skład Jury wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.
2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury
oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.
3. O przyznaniu nagród decyduje Jury.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
VII. Kryteria Oceny
Zwycięzcą konkursu zostanie drużyna lub grupa reprezentowana przez wybranego przez siebie
kapitana, która najszybciej odwiedzi wszystkie 7 lubuskich parków krajobrazowych
(Gorzowski, Pszczewski, Ujście Warty, Łagowsko-Sulęciński, Gryżyński, Krzesiński, Łuk
Mużakowa) i okaże to dokumentacją fotograficzną zgodną z rozdziałem IV regulaminu.
Jednakże, Organizator dopuszcza możliwość i prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji braku
odwiedzin wszystkich lubuskich parków krajobrazowych. W przypadku wystąpienia takiej
sytuacji, ocenie będą podlegały wszystkie nadesłane prace, również te niekompletne.
Kryterium 1. Liczba odwiedzonych parków wraz z wykonaną dokumentacją fotograficzną:
(przesłanie 2 zdjęć z jednego parku – 1 pkt, 1 zdjęcie – 0,5 pkt; maksymalna ilość punktów do
uzyskania: 2 zdjęcia z każdego z 7 parków = 7 punktów).
W przypadku braku nadesłanych kompletów zdjęć z 7 parków krajobrazowych, o zwycięstwie
będzie decydować największa ilość odwiedzonych parków wraz z przesłaną dokumentacją
fotograficzną.
Kryterium 2. Szybkość wywiązania się z zadania (kryterium brane pod uwagę, w przypadku
wystąpienia remisów.
Wyjaśnienia wyboru zwycięzców:
Przykład nr 1: jeśli drużyna nr 1 podeśle zdjęcia z 4 parków krajobrazowych w lipcu, a drużyna
nr 2 podeśle zdjęcia z 4 parków krajobrazowych w sierpniu, to w przypadku braku nadesłania
przez inne drużyny kompletów zdjęć z większej ilości parków, zwycięzcą zostaje drużyna nr 1
z uwagi na szybsze dostarczenie największej ilości zdjęć.
Przykład nr 2: jeśli drużyna nr 1 podeśle zdjęcia z 3 parków krajobrazowych w maju, a drużyna
nr 2 podeśle zdjęcia z 5 parków krajobrazowych we wrześniu, to w przypadku braku nadesłania
przez inne drużyny kompletów zdjęć z większej ilości parków, zwycięzcą zostaje drużyna nr 2
z uwagi na dostarczenie ilości zdjęć z większej ilości odwiedzonych parków krajobrazowych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. W sprawie nagród będziemy kontaktować się ze zwycięzcami indywidulanie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych
profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
8. Nadesłanie zdjęć na konkurs, jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie
dostarczonego materiału do celów marketingowych, w szczególności do upubliczniania na
stronie

internetowej,

profilach

społecznościowych,

w

wydawnictwach,

wystawach

organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego i instytucje
współpracujące z organizatorem.
9. Osoby zgłaszając się do konkursu automatycznie akceptują wszystkie warunki regulaminu
konkursu.
IX. Obowiązek informacyjny
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (nazw
firmy z siedzibą). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zpkwl.gorzow.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku
(„Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

