
REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-FILMOWEGO 

„Cztery pory roku w lubelskich parkach krajobrazowych” 

 

§ 1. Idea konkursu 

1. Celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno przyrody, zagrożenia i konieczność 

ochrony krajobrazu oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii oraz filmu jako 

dziedziny sztuki. Zadaniem uczestnika konkursu jest ukazanie w oryginalny sposób 

najciekawszych pod względem przyrodniczym oraz krajobrazowym miejsc 

znajdujących się na terenie lubelskich parków krajobrazowych. Przedstawiona do 

oceny praca konkursowa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia oraz zachęcać 

do odwiedzenia lubelskich parków krajobrazowych. 

2. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej 

wystawie fotograficznej oraz wydane w postaci albumu fotograficznego. 

§ 2. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Zespół Lubelskich Parków 

Krajobrazowych. 

§ 3. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, 

która profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią oraz filmem przyrodniczym. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych, członkowie jury oraz ich najbliższa rodzina. 

§ 4. Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

2. Osoba biorąca udział w konkursie fotograficznym może przedstawić maksymalnie 5 

prac w postaci pojedynczych fotografii lub jeden zestaw (maksymalnie 3 fotografie 

powiązane tematycznie). Każdy zestaw liczony jest jako jedna praca. Jury zastrzega 

sobie prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu. Osoba biorąca udział w 

konkursie filmowym może nadesłać 1 film. 

3. Fotografie oraz filmy muszą przedstawiać miejsca i obiekty, przyrodę ożywioną i 

nieożywioną oraz krajobrazy występujące się na terenie lubelskich parków 

krajobrazowych. 

4. Fotografie oraz filmy powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami 

autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane na żadnych konkursach czy 

przeglądach. Organizator dopuszcza możliwość nadsyłania zdjęć oraz filmów 

wykonanych przed datą ogłoszenia konkursu. Informacja o dacie wykonania prac 

konkursowych powinna być umieszczona w opisie. 

5. Fotografie należy zapisać na płycie CD lub DVD w oryginalnej rozdzielczości w postaci 

plików JPG (bez kompresji) lub TIFF (optymalnie) i przesłać na adres Organizatora 

konkursu. Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na 

wystawę (rozdzielczość minimum 4000 pikseli po dłuższym boku). Zestawy zdjęć 

powinny znajdować się w odrębnych katalogach. 

6. Fotografie nadesłane na konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, 

jaki i czarno-białej. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są 



niedozwolone. Dopuszcza się jedynie możliwość kadrowania. Fotografie, na których 

będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. 

7. Długość filmu nadesłanego na konkurs powinna wynosi od 3 do 5 minut (wraz z 

napisami początkowymi i końcowymi). Jury oceniać będzie wyłącznie filmy w 

formacie panoramicznym 16:9 oraz o rozdzielczości 1920 × 1080 (Full HD). Muzyka, 

efekty dźwiękowe, grafiki oraz materiały video wykorzystane w materiale filmowym 

nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane 

obciążają Uczestnika Konkursu. Film w formacie: MPEG 4, MOV lub AVI zapisany na 

nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) należy przesłać na adres Organizatora 

konkursu. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia do konkursu” 

oraz oświadczenia. Formularz karty i oświadczenie są dostępne na stronie internetowej 

Organizatora: www.parki.lubelskie.pl oraz w siedzibie biura Zespołu Lubelskich 

Parków Krajobrazowych. Karta zgłoszenia i oświadczenie powinny być w jednej 

kopercie z nośnikiem z zapisanymi pracami konkursowymi. Nie będą brane pod uwagę 

prace bez dołączonej karty i oświadczenia. 

9. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie 

danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez 

podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i 

nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem lub filmem) na stronie Zespołu Lubelskich 

Parków Krajobrazowych i w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Osoby 

niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. 

Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do 

realizacji konkursu. 

10. Uczestnik wysyłając fotografie lub film oświadcza, że osoby znajdujące się na 

przesłanych pracach wyrażają zgodę na ich publikację. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia nadesłanych prac konkursowych, 

które nie spełniają wymagań technicznych Regulaminu lub wykonanych poza obszarem 

lubelskich parków krajobrazowych. 

§ 5. Miejsce i termin nadsyłania prac 

1. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Zespół Lubelskich Parków 

Krajobrazowych, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (z dopiskiem: „KONKURS 

FOTOGRAFICZNO-FILMOWY”) lub dostarczyć osobiście. Prace powinny być 

dostarczone w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS FOTOGRAFICZNO-

FILMOWY”. Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane w 

następujący sposób: imię i nazwisko autora zdjęcia, miejsce i obiekt lub sytuacja 

przedstawiona na fotografii. 

2. Termin składania prac upływa z dniem 31 października 2018 r. Liczy się data 

stempla pocztowego. 

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Jednocześnie 

laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni indywidualnie pocztą, pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia 

nośników elektronicznych (płyt CD/DVD). Przesłane materiały nie będą zwracane. 

§ 6. Jury 

1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, złożone z 

fotografików reprezentujących stowarzyszenia i związki twórcze regionu oraz z 

pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. 



2. Pełny skład Jury zostanie podany na stronie: www.parki.lubelskie.pl. 

3. Decyzja Jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

§ 7. Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie dla autorów najciekawszych prac zostaną przyznane następujące nagrody 

i wyróżnienia:  

Kategoria – fotografia 

I nagroda: sprzęt lub akcesoria foto o wartości 2000 zł; 

II nagroda: sprzęt lub akcesoria foto o wartości 1500 zł; 

III nagroda: sprzęt lub akcesoria foto o wartości 1000 zł 

Wyróżnienia (nie mniej niż trzy) w postaci zestawów upominkowych składających się 

z materiałów i wydawnictw promocyjnych Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. 

Kategoria – film 

I nagroda: sprzęt lub akcesoria filmowe o wartości 2000 zł; 

II nagroda: sprzęt lub akcesoria filmowe o wartości 1500 zł; 

III nagroda: sprzęt lub akcesoria filmowe o wartości 1000 zł; 

Wyróżnienia (nie mniej niż trzy) w postaci zestawów upominkowych składających się 

z materiałów i wydawnictw promocyjnych Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. 

2. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas wernisażu otwierającego wystawę 

pokonkursową. Informacje o terminie i miejscu wernisażu zamieszczone będą na stronie 

internetowej Organizatora: www.parki.lubelskie.pl. Laureaci i osoby wyróżnione 

zostaną zaproszeni na tę uroczystość przez Organizatora pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie. 

3. Jury, w związku z niezadowalającym poziomem prac, ma prawo nie przyznania 

wszystkich nagród w poszczególnych kategoriach lub ich innego rozdysponowania. 

§ 8. Prawa autorskie 

1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora i będą wykorzystywane w 

działaniach informacyjnych i promocyjnych Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez wypłacenia honorariów autorskich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac 

konkursowych (fotografii lub filmu) w celach promocyjnych regionu w: prasie, 

telewizji, internecie, na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz w wydawnictwach 

informacyjno-promocyjnych. 

4. Prawa autorskie do fotografii lub filmu, które będą wykorzystywane do promocji 

Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, pozostają własnością ich autorów. Z tego 

tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania 

przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej 

praw autorskich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu 

wad prawnych wykonanych fotografii lub filmu. 

 



§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu 

zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny 

oraz do nie wyłaniania zwycięzców. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone 

z konkursu. 

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

regulaminu. 

5. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Zespołu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych - tel. 81 440 80 53, email: marcin.koziel@lubelskie.pl. 


