
 
REGULAMIN 

instagramowej akcji promującej walory przyrodniczo-kulturowe 
lubelskich parków krajobrazowych 

#krajobrazowelato 

 

§ 1. Idea i organizacja akcji 

1. Organizatorem akcji jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.  

2. Akcja #krajobrazowelato jest prowadzona w ramach wydarzenia „Wakacje z parkami 
krajobrazowymi”.  

3. Celem akcji jest promocja potencjału przyrodniczego województwa lubelskiego, edukacja ekologiczna 
– uwrażliwianie uczestników na kwestie ochrony środowiska, a także zachęcanie do odwiedzania 
lubelskich parków krajobrazowych.  

4. Zadaniem uczestnika akcji jest wykonanie fotografii ukazującej w oryginalny sposób niepowtarzalne 
piękno siedemnastu parków krajobrazowych zlokalizowanych w granicach województwa lubelskiego.  

§ 2. Zasady uczestnictwa 

1. Akcja ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która 
profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią.  

2. W akcji nie mogą brać udziału członkowie jury oraz ich najbliższa rodzina.  

3. Udział w akcji jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

4. Zgłoszenie do udziału w akcji polega na:  

a) umieszczeniu na swoim koncie w aplikacji Instagram dowolnej liczby przyrodniczych fotografii 
spełniających warunki wymienione w § 1. ust. 4., wykonanych w miesiącu, w którym są publikowane 
(zdjęcia wykonane w lipcu powinny być opublikowane w lipcu, sierpniowe w sierpniu itd.),  

b) opatrzeniu ich hasztagiem #krajobrazowelato, 

c) dodaniu znacznika lokalizacji parku krajobrazowego, w którym zostało zrobione zdjęcie.  

5. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia fotografii wykonanych smartfonem.  

6. Przy fotografowaniu obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej należy przestrzegać prawa z zakresu 
ochrony przyrody.  

7. Na fotografii nie może być uchwycony wizerunek uczestnika lub innych osób.  

8. Fotografie zgłoszone do akcji powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.  

9. Nie można zgłaszać prac nagrodzonych i wyróżnionych w innych konkursach fotograficznych.  

10. Zgłoszona praca nie może brać udziału w innym konkursie fotograficznym.  

11. Fotografie mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak 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) bądź będą 
rodzić uzasadnione podejrzenie, iż nie zostały wykonane we wskazanym miejscu lub czasie, będą 
dyskwalifikowane z udziału w akcji.  

  



§ 3. Zasady ubiegania się o nagrody 

1. Uczestnik, publikując fotografie zgodnie z ww. wymogami, ma możliwość ubiegania się o nagrody 

wymienione w § 4.  

2. O tytuł najlepszego „zdjęcia wakacji” powalczą fotografie opublikowane w terminie od dnia 

ogłoszenia akcji do 22 września 2021 roku, dodatkowo o tytuł „zdjęcia miesiąca” powalczą fotografie 

opublikowane w terminie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca (1-31 lipca, 1-31 sierpnia 

itd.).  

3. Wyboru zdjęcia miesiąca dokonują użytkownicy aplikacji Instagram na początku kolejnego miesiąca 

(zdjęcie lipca wybierane będzie na początku sierpnia, itd.) za pomocą ankiety w relacjach na profilu 

@zlpk_w_lublinie. Wybór najlepszego zdjęcia wakacji spośród wszystkich nadesłanych zdjęć dokona 

komisja konkursowa powołana przez organizatora akcji. 

4. Organizator skontaktuje się z głównymi laureatami konkursu wyłonionymi podczas posiedzenia komisji 

konkursowej oraz autorami zdjęć miesiąca wybranymi przez użytkowników Instagrama, celem 

uzyskania od nich wymaganych w akcji oświadczeń i zgód, stanowiących załącznik do regulaminu.  

5. Dostarczenie ww. dokumentów jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.  

6. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w akcji. Organizator 

podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji i promocji akcji.  

7. Wyniki rywalizacji na zdjęcie miesiąca będą cyklicznie publikowane na profilu instagramowym 

organizatora na początku każdego miesiąca, począwszy od sierpnia 2021 roku. Informacja o laureatach 

nagrody za najlepsze zdjęcia wakacji zostanie opublikowana pod koniec września 2021 roku. 

Jednocześnie laureaci poszczególnych nagród zostaną powiadomieni indywidualnie, pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie.  

8. Decyzja jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu poszczególnych nagród jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania.  

§ 4. Nagrody 

1. Autorzy „zdjęcia miesiąca” uznanego przez użytkowników Instagrama za najpiękniejsze (po jednym w 

danym miesiącu) otrzymują materiały promocyjne ZLPK. 

2. Autorom sześciu najlepszych „zdjęć wakacji”, wyłonionych podczas prac komisji konkursowej zostaną 

przyznane nagrody o wartości: 

miejsce I.  2000 zł 

miejsce II. 1600 zł 

miejsce III. 1000 zł 

miejsce IV. – VI. 600 zł (wyróżnienie) 

3. Nagrody będą wysyłane laureatom za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres podany na karcie 

zgłoszenia.  

4. Jury w związku z niezadowalającym poziomem prac ma prawo nieprzyznania wszystkich nagród lub ich 

innego rozdysponowania.  

  



§ 5. Prawa autorskie 

1. Zgłoszenie zdjęć do akcji nie ogranicza praw autorskich ich właściciela, który poprzez zgłoszenie 

udziela organizatorowi akcji zgody oraz licencji na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie 

zgłoszonych zdjęć we wszelkich materiałach i działaniach informacyjnych i promocyjnych regionu 

lubelskiego, na warunkach określonych w regulaminie i oświadczeniach.  

2. Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż zgłoszone fotografie mogą zostać umieszczone na 

stronie internetowej organizatora oraz wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych 

wykonanych na zlecenie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, takich jak foldery, mapy, 

broszury, publikacje książkowe, albumy, reklama w prasie, reklama wielkoformatowa na stoiskach 

targowych, festynach i innych imprezach masowych z zachowaniem praw autorskich. Licencja zostaje 

udzielona na następujących polach eksploatacji bezpośrednio związanych z zakresem udzielonej 

licencji: rozpowszechniania fotografii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, utrwalania i 

zwielokrotniania fotografii techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową w nieograniczonej liczbie, 

wprowadzania fotografii do pamięci komputera i zwielokrotniania każdą dostępną techniką.  

3. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji 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 akcji ponosi odpowiedzialność cywilno-

prawną z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii.  

§ 6. Postanowienia końcowe 

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

razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia akcji bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania 

zwycięzców.  

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

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z akcji.  

4. Przystąpienie uczestnika do akcji jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.  

5. Informacji o akcji udzielają pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka 

Zamiejscowego w Chełmie – tel. (82) 562 75 76, email: chelm.zlpk@lubelskie.pl.  

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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) zwane dalej „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych z 

siedzibą przy ul. Mieczysława Karłowicza 4, 20-027 Lublin, www.parki.lubelskie.pl.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych możliwy jest pod numerem tel. nr 

81 440-80-52 lub adresem e-mail: monika.hetman@lubelskie.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia procedury, promocji i działań marketingowych 

podejmowanych przez Administratora w związku z instagramową akcją promującą walory przyrodniczo-kulturowe lubelskich parków 

krajobrazowych #krajobrazowelato.  

5. Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym 

usługi wsparcia i serwisu dla organizatora akcji.  

6. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.  

9. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w instagramowej akcji 

promującej walory przyrodniczo-kulturowe lubelskich parków krajobrazowych #krajobrazowelato. 

10. Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook czy należący do niego Instagram mają zasięg globalny, w związku z ich 

realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach 

określonych przez portal Facebook i Instagram. 
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