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Zn.spr.: ZG.7161.5.2021

REGULAMIN
Konkursu przyrodniczego w temacie:
„Zwiastuny wiosny”
1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Białogard ul. Koszalińska 3, 78-200
Białogard.
2. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest propagowanie Międzynarodowego Dnia Lasów poprzez
obserwację zwiastunów wiosny oraz promowanie aktywnych form wypoczynku na
terenach leśnych
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest ukazanie w oryginalny sposób pierwszych oznak
wiosny z terenu Nadleśnictwa Białogard.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
a) Fotografie,
b) Prace literackie.
3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace przedstawiające pierwsze symptomy
wiosny w lasach.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace.
6. Prace powinny być wykonane całkowicie samodzielnie (oceniane będą tylko prace
indywidualne).
7. Do pracy należy załączyć w pełni wypełnioną Kartę zgłoszenia do konkursu
(załącznik Nr 1), oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w przypadku nie
ukończenia 18 roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu organizowanego przez Nadleśnictwo Białogard. Prace niespełniające
powyższych wymogów nie będą dopuszczone do konkursu.
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8. Na

konkurs

nie

można

nadsyłać

prac

które

były

już

publikowane

w czasopismach oraz prezentowane na wystawach i wykorzystywane w innych
konkursach.
9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika,
że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa
majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych
na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec organizatora
i osób trzecich za wady prawne zgłoszonych prac, w tym brak wymienionych
powyżej.
10. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nadesłanych prac organizatorowi konkursu.
11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją „KLAUZULI
INFORMACYJNEJ
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W

KONKURSIE

FOTOGRAFICZNO-LITERACKIM „ZWIASTUNY WIOSNY”
4. Miejsce i termin składania prac
1. Czas trwania konkursu: od 18.03.2021 r. do 14.05.2021 r.
2. Prace (fotografie, prace literackie) należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres
mail: patrycja.majchrzak@szczecinek.lasy.gov.pl z dopiskiem „Zwiastuny wiosny”
w terminie do 14.05.2021 r.
5. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez komisję w terminie do 18.06.2021 r.
2. Laureaci będą wyłaniani w dwóch kategoriach:
1) Fotografie,
2) Prace literackie.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
4. Organizator może przyznać wyróżnienia.
5. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

bezterminowego,

nieodpłatnego,

wielokrotnego korzystania z prac przesłanych na konkurs np. poprzez publikację
w wydawanych albumach, folderach, kalendarzach, stronach internetowych,
portalach społecznościowych itp.
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6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora konkursu
danych

osobowych

dla

potrzeb

prawidłowego

przeprowadzenia

konkursu

oraz publicznego ogłoszenia wyników.
7. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest
organizator konkursu.
8. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
9. Wszelkie

dodatkowe

informacje

uzyskać

można

pod

numerem

+ 94 312 07 29

Ireneusz Stypuła
Nadleśniczy
podpisano cyfrowo
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telefonu

