„ Roztocze w obiektywie”
Regulamin VI edycji konkursu fotograficznego

16 lutego 1995 r., art. 27a,b ust.1). Prace nie spełniające

I.

wymogów będą odrzucane.

Organizator konkursu:
Roztoczański Park Narodowy

VI. Ilość zdjęć:
Jeden uczestnik konkursu w swojej kategorii wiekowej może

II.

Uczestnictwo:

nadesłać max. 3 zdjęcia w jednej kategorii tematycznej. Nie

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany

przyjmuje się zdjęć, które zgłaszano już w innych konkursach

dla osób w trzech przedziałach wiekowych:

oraz na wystawach fotograficznych. Zdjęcia publikowane
w mediach (Internet, prasa, wydawnictwa) również nie będą

1. Kategoria I – młodzież ze szkół gimnazjalnych

brane pod uwagę.

2. Kategoria II – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych

VII. Technika:

3. Kategoria III – osoby dorosłe (powyżej 19 lat)

Odbitki muszą być wykonane w formacie min. 10 cm

III. Tematyka:
Zdjęcia powinny być wykonane na terenie Roztocza

x

15 cm. Pliki cyfrowe w max. rozdzielczości (bez

kompresji) należy dołączyć na płycie CD. Każda praca

w kategoriach tematycznych:

powinna

zostać

oznaczona

godłem

wybranej

kategorii

autora

na

odwrocie

I. rośliny i grzyby,

oraz

II. zwierzęta i ludzie

jest

III. krajobrazy i architektura

nie należy umieszczać żadnych innych danych. Ponadto należy

podpisem
to

słowo

identyfikujące

tematycznej.

uczestnika.

Na

Godło
pracach

dołączyć kartę zgłoszeniową z podpisanym oświadczeniem

IV. Harmonogram:

o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

1.Termin ogłoszenie konkursu

15.04.2013 r.

organizatora

2.Termin nadsyłania zdjęć

28.06.2013 r.

formularzu na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych

3.Obrady jury konkursu

5.07.2013 r.

4.Ogłoszenie wyników konkursu
i otwarcie wystawy pokonkursowej

organizatora

danych
/Ustawa

osobowych
o

zawartych

ochronie

w niniejszym

danych

osobowych

z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833z póź. zm./.
10.08.2013 r.

Oświadczam, że w całości przysługują mi autorskie prawa
osobiste do wszystkich fotografii załączonych do niniejszego
formularza. Z chwilą przekazania pracy konkursowej udzielam

V. Wykonanie zdjęć:

organizatorom konkursu nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie
etycznego

licencji na korzystanie z przesłanych fotografii w zakresie

podejścia do przyrody zgodna z kodeksem opracowanym

umożliwiającym ich rozpowszechnianie poprzez wystawienie

Uczestników

Konkursu

obowiązuje

zasada

przez Związek Polskich Fotografów Przyrody, do pobrania ze
strony

http://www.zpfp.pl/info,dokumenty.htm Wykonywanie

oraz publikacje mające na celu promocję i informowanie
o niniejszym konkursie w mediach (Internet, prasa, prezentacje

zdjęć powinno być zgodne także z zasadami udostępnienia

multimedialne) oraz w publikacjach promujących w/w konkurs,

Roztoczańskiego Parku Narodowego m.in. fotografowanie jest

jak

dozwolone
szlakach,

wyłącznie

przy

wyznaczonych

ścieżkach,

trasach rowerowych, stawach Echo (w częściach

również

w

wydawnictwach

dotyczących

RPN

(druk

w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie),
na wystawie pokonkursowej oraz w innych formach utrwaleń,

wyznaczonych do rekreacji). Więcej informacji znajduje się na

nadających się do rozpowszechnienia, z zachowaniem praw

stronie

autorskich.”

internetowej

www.roztoczanskipn.pl/udostepnianie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, w sprawie
ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, zakazuje się także m.in.
fotografowanie w miejscach lęgowych, rozrodu. (Dz. U. z dnia

prezentowania

Oświadczam
na

również,

zgłoszonych

że

przeze

w

przypadku

mnie

fotografiach

wizerunku osób, posiadam ich zgodę na publikację fotografii
(zgodnie z ustawą o prawie autorskimi prawach pokrewnych

Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 wraz z późniejszymi zmianami.

XI. Ogłoszenie wyników:

Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią regulaminu
i wyrażam zgodę na zawarte w nim warunki.” Wzór karty

na

zgłoszeniowej

Narodowego

dostępny

na

www.roztoczanskipn.pl.

stronie

internetowej

Roztoczańskiego

www.roztoczanskipn.pl.

Parku
Autorzy

nagrodzonych i zakwalifikowanych prac do wystawy
zostaną poinformowani o werdykcie telefonicznie bądź

VIII. Zdjęcia należy nadsyłać na adres:
Roztoczański

Park

Narodowy,

ul.

pocztą.

Plażowa

2,

22-470

XII. Autorzy 3 najlepszych prac:

Zwierzyniec Z dopiskiem na kopercie „VI Konkurs fotograficzny”.
do 28 czerwca 2013r. Organizator zastrzega sobie prawo do

z gimnazjum i ze szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby

zmiany w/w terminów. Zgłoszenie prac na konkurs uważane

dorosłe otrzymają nagrody za zajęcie miejsca I-III oraz

będzie za uznanie i przyjęcie warunków regulaminu oraz

możliwość udziału w plenerze fotograficznym.

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z
późniejszymi

zmianami

Administratorem

(Dz..U

danych

Nr

osobowych

133
będzie

poz.

Organizator.

Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie
swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz
informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych
Organizatora i w publikacjach wydawniczych oraz w innych
środkach
z

masowego

podaniem

wyników

przekazu,

na

Konkursu

XIII.

Postanowienia końcowe:

883).

potrzeby

związane

Uczestnikom

Konkursu

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, z zachowaniem praw autorskich.

Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie
Organizatora:

Roztoczański

Park

Narodowy,

ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec oraz na stronie
internetowej

www.roztoczanskipn.pl.

Organizator

zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania zamian
oraz terminów i miejsca organizacji w/w konkursu
w każdym momencie jego trwania. Organizator nie
odpowiada za uszkodzenie prac podczas transportu.
W

IX. Jury konkursu:

sprawach

Regulaminem

nieuregulowanym
zastosowanie

mają

niniejszym
odpowiednie

Organizatora

przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 30 ust.1

w składzie: przedstawiciel zarządu głównego Związku Polskich

pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób

Fotografów Przyrody, przedstawiciel Okręgu Roztoczańsko

fizycznych z 26 lipca 1991 roku, z zastrzeżeniem art. 21

–

fotograf

ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek

z dorobkiem wydawniczym. Jury dokonuje kwalifikacji prac

dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę

Przed

zgodność z kat. tematyczną. Prace nie spełniające wymogów

przekraczającej

zostaną odrzucone. Od decyzji jury nie ma odwołania.

Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczeniu w kasie

Posiedzenie

Organizatora podatku od wartości nagrody w wysokości

Ocenę

prac

dokona

Podkarpackiego

jury

Jury

ZPFP

odbędzie

powołane

oraz

się

przez

niestowarzyszony

w

terminie

do

7

dni

po zakończeniu terminu nadsyłania prac konkursowych.

10%

odebraniem

wartości

nagrody

jednorazowo

nagrody.

głównej
760,00

Organizator

(o
zł

nie

wartości
brutto)

zwraca

nadesłanych zdjęć na konkurs. Głównym fundatorem

X. Rozstrzygnięcie konkursu:

nagród

rzeczowych,

wystawy

Roztoczański Park Narodowy.
nastąpi

10

sierpnia

2013r.

w

Ośrodku

Edukacyjno

– Muzealnym RPN w Zwierzyńcu, podczas imprezy edukacyjnej
„Dzień otwarły w Roztoczańskim Parku Narodowym”.

pokonkursowej

jest

