Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Świat zwierzęcy i roślinny w obiektywie jako bioróżnorodność na
Obszarze NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim”
I.

ORGANIZATOR

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Oddział w Koszalinie
II.

MIEJSCE KONKURSU

ZODR w Barzkowicach Oddział w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
III.

CEL I TEMATYKA KONKURSU

1. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nt.
programów ochrony przyrody służących zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej
Europy w tym obszarów NATURY 2000 w celu zachowania określonych typów naturalnych
siedlisk przyrodniczych dzikiej flory i fauny, gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne
i znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, jak również uznanych jako
zagrożone wyginięciem w skali całej Europy poprzez działania w zakresie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej flory i fauny.
2. Tematyką konkursu jest dzika flora i fauna występująca na obszarze NATURA 2000.
IV.
1.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie fotograficznym mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych od klas IV oraz
uczniowie III klas gimnazjów, którzy dostarczą swoje prace o tematyce konkursu wraz z
załączoną Kartą zgłoszeniową (stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu), w terminie do
10.11.2018 r. do Oddziału ZODR w Koszalinie.

2.

Decyduje data wpływu do Organizatora. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod
uwagę w konkursie.

3.

Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace, wykonane samodzielnie.

4.

Prace wraz z Kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
ZODR w Barzkowicach Oddział w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem:
Konkurs pn. „Świat zwierzęcy i roślinny w obiektywie jako bioróżnorodność na Obszarze
NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim”.

5.

Zdjęcia mogą być wykonane cyfrowo lub analogowo, kolorowe lub czarno-białe, powinny
przedstawiać obraz rzeczywisty (bez modyfikacji w programach komputerowych do obróbki
zdjęć). Wymagana wielkość wydruku na papierze fotograficznym o rozdzielczości 300 dpi, w
formacie 15 x 21 cm.

6.

Zdjęcia powinny być naklejone na biały brystol formatu A4 i zatytułowane, tytuł i numer zdjęcia
należy umieścić pod fotografią. Na odwrocie należy umieścić następujące dane: tytuł zdjęcia,
imię i nazwisko ucznia, nazwę Obszaru NATURY 2000 na terenie, którego zostało ono
wykonane oraz numer klasy, nazwę szkoły do której uczęszcza autor fotografii, adres e-mail
uczestnika.

7.

Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki firmowe będą dyskwalifikowane.

8.

Do wywołanej fotografii należy dołączyć plik ze zdjęciem w formacie JPG lub PDF

(o rozdzielczości min. 1200 x 1600 pikseli), na podpisanym nośniku CD.
V.

PRZEBIEG KONKURSU

1.

Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 20.09.2018 r.

2.

Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zodr.pl w zakładce
KONKURSY.

3.

Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

4.

W skład Komisji, o której mowa w pkt. 3 wejdą przedstawiciele:

5.

a) ZODR w Barzkowicach

- 1 osoba,

b) Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

- 1 osoba,

c) Ligii Ochrony Przyrody

- 1 osoba.

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

6.

Ogłoszenie wyników nastąpi 20.11.2018 r. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Organizatora.

7.

Termin oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród rzeczowych zostanie zamieszczony
na stronie internetowej Organizatora. Autorzy nagrodzonych prac zostaną również powiadomieni
indywidualnie i zaproszeni do udziału w podsumowaniu konkursu z wręczeniem nagród.

8.

Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w trakcie II Wiosennej Wystawy Ogrodniczo Pszczelarskiej, w dniach 27-28.04.2019 r. w Barzkowicach.

VI.

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.
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.
3. Decyzje Komisji będą ostateczne.
VII. NAGRODY
Laureatom zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:
1)

I Miejsce

- aparat fotograficzny,

2)

II Miejsce

- multimedialna ramka do zdjęć

3)

III Miejsce

- podręcznik do nauki wykonywania fotografii.

VIII.

,

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA
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1. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Zachodniopomorskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i nie będą zwracane autorom.
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. Organizator konkursu nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestników w związku z
ich udziałem w konkursie.
4.

Uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu, oświadcza że:

a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz zawartą w nim Klauzulą informacyjną o
przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach i akceptuje jego postanowienia w całości,
b) posiada pełnię praw autorskich do pracy i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do
ich prezentowania, publikacji lub innego rozpowszechniania,
c) 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 2018 r. poz. 1191 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),
d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, na zasadach określonych 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) jego danych osobowych
zawartych w Karcie zgłoszeniowej w celu uczestnictwa w konkursie i jego przeprowadzenia
przez ZODR oraz ewentualnie w celach marketingowch.
e) zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie, poprzez m.in. ich
publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.
f) został poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia
udziału w konkursie oraz że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także
wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach
wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych
Osobowych w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

3

g) wyraża zgodę na bezpłatną publikację swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie promocji
konkursu (wręczenie nagród) – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. 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.
6. 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.
IX.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ZODR W Barzkowicach

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice 2, tel. 91 479 40 53, e-mail:
barzkowice@home.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w ZODR jest Pani Sylwia Lenard: e-mail: iod@zodr.pl;
tel. 91 479 40 34.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 us. 1 pkt a RODO i w
celu realizacji ustawowych zadań ZODR, wynikających z art. 4 ust. 2-4 ustawy z dnia 22
października 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 711 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy niezbędny do realizacji celów, o
których mowa w ust. 3, a po tym czasie przez okresy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa oraz archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami
obowiązującymi w ZODR.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, które mają do
tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą w zależności od celu
przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji
międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych
i obowiązujących konwencji.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZODR przetwarzają dane
osobowe, dla których Administratorem jest ZODR.
6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych,
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
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5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu,
7) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego
administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych,
które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt się z Administratorem lub z IOD.
7. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazane w pkt. 1 i 2.
8. Prawo wniesienia skargi do organu
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ZODR
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych przetwarzanych danych osobowych, można kontaktować
się z Administratorem lub IOD, mailowo lub listownie. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1 i 2.
X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Organizatora:
 Anna Czyżowicz

– tel. 664 923 895,

 Małgorzata Olszak

– tel. 94 34 18 736.

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Zachodniopomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz członków Komisji konkursowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
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