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I. ORGANIZATOR 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

 

II. CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy w najpełniejszy sposób oddadzą aktywnie 

prowadzoną działalność rolniczą, jej rozwój oraz piękno krajobrazów wiejskich województwa 

zachodniopomorskiego oraz promocja rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie fotograficznym mogą wziąć udział mieszkańcy województwa 

zachodniopomorskiego – amatorzy fotografii, którzy dostarczą swoje prace (zabezpieczając je 

przed uszkodzeniem) wraz z załączoną Kartą zgłoszeniową (stanowiącą załącznik nr 1 do 

Regulaminu), w terminie do 18.04.2018 r., do siedziby Organizatora w Barzkowicach. Decyduje 

data wpływu do Organizatora. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić 3 prace, wykonane samodzielnie. 

3. Prace wraz z Kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres: 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73 – 134 Barzkowice 2,  

z dopiskiem: Konkurs pn. „Zachodniopomorskie Rolnictwo w Obiektywie.”  

4. Zdjęcia mogą być wykonane cyfrowo lub analogowo, kolorowe lub czarno-białe oraz powinny 

przedstawiać obraz rzeczywisty (bez modyfikacji w programach komputerowych do obróbki 

zdjęć). Wymagana wielkość wydruku na papierze fotograficznym o rozdzielczości 300 dpi,  o 

formacie A4.   

5. Zdjęcie należy podpisać, jednak na wierzchniej stronie fotografii nie należy zamieszczać żadnych 

napisów. Prace nie mogą być oprawione ani podklejone (dopuszcza się jedynie naklejkę 

z podpisem na spodniej stronie fotografii). 

6. Do wywołanej fotografii należy dołączyć plik ze zdjęciem w formacie JPG (o rozdzielczości min. 

1200 x 1600 pikseli, na podpisanym nośniku CD). 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 06.03.2018 r.  

2. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona w  Zachodniopomorskim Magazynie Rolniczym 

oraz na stronie internetowej www.zodr.pl w zakładce KONKURSY. 

3. Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

4. Prace, które nie spełnią warunków regulaminowych, w tym prace niskiej jakości technicznej nie 

będą oceniane. 
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5. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.04.2018 r. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Organizatora. 

6. Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni do udziału w 

uroczystym podsumowaniu konkursu z wręczeniem nagród, podczas I Wiosennej Wystawy 

Ogrodniczo - Pszczelarskiej, w dniach 28-29.04.2018 r. w Barzkowicach, podczas której 

odbywać się będzie również wystawa prezentująca nagrodzone prace.  

 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Do podstawowych zadań Komisji Konkursowej należy: 

a) ocena zgłoszonych do konkursu fotografii pod względem formalnym, zgodnie 

z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu, 

b) ocena zgłoszonych do konkursu fotografii, spełniających wymogi formalne, 

c) wyłonienie indywidualnych laureatów, ze wskazaniem zdobywców pierwszego, drugiego i 

trzeciego miejsca oraz wyróżnień. 

2. Przy ocenie zdjęć Komisja Konkursowa uwzględnia następujące kryteria: 

a) zgodność przedstawionego na zdjęciu obrazu z tematem konkursu, 

b) jakość techniczną i poziom artystyczny zdjęcia. 

 

VI. NAGRODY 

1. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości: 

a) I miejsce  -  1.000,00 zł,     

b) II miejsce         -     800,00 zł, 

c) III miejsce  -     600,00 zł,      

d) Wyróżnienia   -     400,00 zł. 

2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 t.j. z poźn. zm.) z tytułu wygranych 

w niniejszym konkursie pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% 

wartości wygranej brutto płatny przez uczestnika konkursu, przed wydaniem nagrody rzeczowej. 

3. Podatek należy uiścić na konto ZODR w Barzkowicach w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia 

wyników, na rachunek bankowy BGK O/Szczecin 10 1130 1176 0022 2146 6320 0005. 

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA 

1. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 
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2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego upublicznienia wszystkich prac 

zgłoszonych do konkursu dla celów reklamowych oraz prezentowania wyników konkursu, 

nazwisk twórców oraz ich fotografii. 

3. Prace, które nie zostały nagrodzone należy odebrać w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach do końca kwietnia 2018 roku. Po tym terminie wszystkie 

nieodebrane prace przechodzą na własność Organizatora.  

4. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestników w związku z 

ich udziałem w konkursie.  

5.   Uczestnik konkursu, składając swój podpis na Karcie zgłoszeniowej, oświadcza że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do 

ich prezentowania, publikacji lub innego rozpowszechniania, 

b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy na rzecz Organizatora, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 t.j. z późn. zm.), w 

tym w szczególności w zakresie wykorzystania ich do druku, wystawiania, udostępniania na 

stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i 

reklamowych bez względu na sposób ich zwielokrotnia i wprowadzania do obrotu (z 

wykorzystaniem techniki cyfrowej), 

c) zapoznał się z Regulaminem konkursu i zaakceptował jego warunki, 

d) wyraża zgodę na przetwarzanie w celach związanych z konkursem danych osobowych, zgodnie z 

ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j. z 

późn. zm.).   

e) wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie promocji 

konkursu (wręczenie nagród) – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały 

wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść 

nie narusza dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych. 

7. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców 

lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia 

Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu 

oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora z fotografii nadesłanych przez 

Uczestników. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien 

znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym. 

8. Dane uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w 
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rozumieniu powyższej Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia 

udziału w Konkursie. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony 

Środowiska Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach: 

 e-mail: bgardygajlo.barzkowice@home.pl, 

 tel. (91) 479 40 51, (91) 479 40 53. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach oraz członkowie Komisji Konkursowej.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

 


