
REGULAMIN 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

"FOTOGRAFICZNE WAKACJE Z APLIKACJĄ W TLE"
2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem konkursu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Pokrzywnej,
NIP: 755 14 11 286, zwany dalej Organizatorem.

Celem  Konkursu  jest  pokazanie  w  fotografii  wartości  przyrodniczych,  historycznych  i
kulturowych  oraz  walorów  krajobrazowych  opolskich  parków  krajobrazowych  (Park
Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz Stobrawski Park
Krajobrazowy)  oraz  zachęcenie  do  aktywnego  wypoczynku  na  terenie  naszych  Parków   
i poszerzenie wiedzy uczestników na ich temat, dzięki wykorzystaniu informacji zawartych  
w  aplikacjach  mobilnych  ZOPK.  Celem  pośrednim  konkursu  jest  również  wzbogacenie
posiadanej bazy fotograficznej w zdjęcia pokazujące walory opolskich parków krajobrazowych, 
a szczególnie w zdjęcia z udziałem osób aktywnie  z tych walorów korzystających.

Fotografie  zgłaszane  do  konkursu  muszą  przedstawiać  obiekt  lub  obiekty  znajdujące  się  
w  aplikacjach  mobilnych:  „Park  Krajobrazowy  Góra  Św.  Anny”,  „Park  Krajobrazowy  Góry
Opawskie” oraz „Stobrawski Park Krajobrazowy”. Obiekty o których mowa powyżej znajdują się
w aplikacjach w zakładkach „Mapa parku” oraz „Przyroda” i  „Zabytki”.

Komisja oceniająca prace poza kryteriami opisanymi niżej, będzie brała pod uwagę:
- pomysłowość, niebagatelne podejście do tematu (zdjęcia)
- wyjatkowość  pracy  (np.  spojrzenie  na  dany  obiekt  przez  pryzmat  szczegółu,  innej

perspektywy)
- uchwycenie chwili  (np. aktualnie kwitnących lub owocujących roślin związanych z danym

miejscem z aplikacji)
- trafność, umiejetność pokazania przydatności aplikacji w zwiedzaniu i poznawaniu uroków

naszych trzech parków krajobrazowych
- ukazanie  aktywnego  wypoczynku  na  terenie  Parków:  zwiedzając  poszczególne  zabytki,

podróżując  ścieżkami  (pieszo  lub  rowerem),  samodzielnie,  rodzinnie  lub  w  większych
grupach

- humor, dynamizm lub wartość edukacyjną zdjęć w zależności od charateru pracy

Można skupić się na jednym tylko parku krajobrazowym, ale można też pokusić się o wysłanie
zdjęć ze wszystkich trzech parków. 



II. ZASADY KONKURSU:

1. Czas trwania Konkursu: od  15 lipca 2020 r. do 18 września 2020 r.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba, która spełni

wymogi niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik konkursu musi być jednocześnie autorem przesłanych przez siebie fotografii.
4. Uczestnik  przystępuje  do  Konkursu  w  chwili  umieszczenia  w  systemie

teleinformatycznym pod adresem e-mail:  konkurs.zopk@gmail.com Organizatora,  prac
fotograficznych.  Umieszczenie  prac  fotograficznych  w  systemie  informatycznym
Organizatora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Zdjęcia  przesyłane  na  konkurs  muszą  być  wykonane  na  terenie  opolskich  parków
krajobrazowych i muszą być powiązane z obiektami z aplikacji mobilnych ZOPK (PK Góra
Św. Anny, PK Góry Opawskie, Stobrawski PK). 

6. Aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play:
Stobrawski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Góry Opawskie Park Krajobrazowy Góra św. Anny

https://play.google.com/store/apps/
details?
id=pl.wm.parkstobrawski&hl=pl

https://play.google.com/store/apps/
details?
id=pl.wm.goryopawskie&hl=pl

https://play.google.com/store/apps/
details?
id=pl.wm.parkgoraswanny&hl=pl

7. Każdy uczestnik może przesłać max. 5 pojedynczych zdjęć.
8. Każde zdjęcie musi posiadać tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę obiektu z aplikacji oraz

nazwę parku, w którym zdjęcie zostało wykonane (opisane w zał 1).
9. Format prac: prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli, w plikach nie

przekraczających 5 MB.
10. Zabronione  jest  stosowanie  technik  fałszowania  rzeczywistości,  w  szczególności

fotomontażu.
11. Konkursowe  prace  należy  nadsyłać  na  adres:  konkurs.zopk@gmail.com w  formie

załączników  do  listu  elektronicznego,  wiadomość  należy  zatytułować:  KONKURS
FOTOGRAFICZNY.

12. Do  każdego  zdjęcia  należy  dołączyć  wypełnioną  i  podpisaną, zeskanowaną  lub
sfotografowaną  kartę  zgłoszenia  zdjęcia  będącą  załącznikiem  nr  1  do  niniejszego
regulaminu, a w przypadku zdjęć z udziałem ludzi również ich zgody na wykorzystanie
wizerunku – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

13. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 21 września 2020 r. Decyduje data dotarcia prac
do Organizatora. Prace, które zostaną dostarczone po terminie nie będą brały udziału  
w konkursie.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.goryopawskie&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.goryopawskie&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.wm.goryopawskie&hl=pl


III. PRAWA AUTORSKIE

PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSU – BEZ PRZENIESIENIA PRAW AUTRSKICH

1. Wyniki  konkursu  zostaną  przedstawione  na  stronach  internetowych  Organizatora
(www.zopk.pl, facebook) przez upublicznienie nagrodzonych prac wraz z podaniem imienia 
i nazwiska autora i zajętego miejsca / wyróżnienia w Konkursie. 

2. W przypadku pełnoletnich uczestników konkursu, osoby te składając swój podpis na karcie
zgłoszenia, oświadczają, że wykonali fotografię osobiście i posiadają pełnię praw autorskich
do fotografii oraz wyrażają zgodę na jednorazowe opublikowanie swoich prac na stronach
internetowych  Organizatora  (www.zopk.pl  i  facebook)  w  celu  przedstawienia  wyników
Konkursu z podaniem imienia i nazwiska autora oraz zajętego miejsca (zał. nr 1).

3. W  przypadku  uczestników  niepełnoletnich (poniżej  18  roku  życia)  zgłoszenie  winno  być
potwierdzone zgodą na ich uczestnictwo w Konkursie, ich opiekunów prawnych,  a nadto
wymagane  jest  przedłożenie  oświadczenia  ich  opiekunów  prawnych,  że  niepełnoletni
uczestnik jest autorem fotografii i wyraża zgodę na jednorazowe opublikowanie swoich prac
na stronach internetowych Organizatora (www.zopk.pl  i  facebook) w celu przedstawienia
wyników Konkursu z podaniem imienia i nazwiska autora oraz zajętego miejsca (zał. nr 1).

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA

1. Przeniesienie  praw  autorskich  na  Organizatora  dotyczyć  będzie  nie  wszystkich,  lecz
wybranych przez Organizatora fotografii, spośród prac nagrodzonych i wyróżnionych.

2. Przeniesienie tych praw nastapi na drodze umowy, podpisanej między autorem zdjęć  
(a w przypadku uczestników niepełnoletnich – pomiędzy opiekunem prawnym autora)  
i Organizatorem.

3. Przeniesienie  praw  autorskich  o  jakich  mowa  w  pkt.  1  dotyczy  autorskich  praw
majątkowych  i  dokonane  będzie  nieodpłatnie  na  rzecz  Organizatora,  bez  ograniczeń
czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.  (Dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631 
z późn.  zm.),  w tym w szczególności  w zakresie reprodukowania techniką drukarską  
i  cyfrową,  publikowania,  wystawiania,  udostępniania  na  stronie  internetowej
Organizatora  oraz  we  wszelkich  materiałach  promocyjnych,  informacyjnych  
i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu,
w tym w prasie i telewizji.

4. Pozostałe  prace (te,  których przeniesienie praw autorskich nie będzie dotyczyć)  – po
ogłoszeniu wyników Konkursu, zostaną usunięte z bazy danych Organizatora, usunięte
zostaną jednocześnie dane osobowe autorów tych prac (imię i nazwisko, wiek i adres
poczty e-mail) oraz dane osobowe osób w jakikolwiek sposób związanych z tymi pracami
(osób widniejących na tych pracach, opiekunów prawnych autorów niepełnoletnich).



IV. NAGRODY, SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI WYGRANYCH

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez Organizatora. Decyzja
jury jest ostateczna.

2. Fotografie zgłoszone do Konkursu oceniane będą pod względem: 
a) zgodności z tematem Konkursu
b) jakości wykonania
c) kompozycji
d) oryginalności

3. Z uczestników wyłonieni zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. Jury zastrzega sobie
również prawo przyznania wyróżnień. 

4. Laureaci (trzy pierwsze miejsca) oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Całościowa kwota przeznaczona na nagrody wynosić będzie ok. 1000 zł. 
6. Informację o wynikach konkursu oraz o miejscu i  terminie wręczenia nagród zostaną

zamieszczone na stronie Organizatora: www.zopk.pl. 
7. Nagrodzone  i  wyróżnione  prace  mogą  zostać  zaprezentowane  na  wystawie

pokonkursowej w siedzibach Organizatora, lub w innych wybranych miejscach oraz na
stronie internetowej Organizatora: www.zopk.pl.

8. Uczestnik Konkursu lub jego prawny opiekun (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)
wyraża zgodę na postanowienia określone w Regulaminie konkursu.

9. Nadesłanie prac (przystąpienie do konkursu) oznacza akceptację warunków konkursu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z  art.  6,  ust.  1 lit.  a RODO –
Rosporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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).

2. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  konkursu  i  osób  powiązanych  
z pracami konkursowymi (widniejących na rzesłanych fotografiach, opiekunów prawnych
Uczestników niepełnoletnich) jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych z siedzibą  
w Pokrzywnej. 

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  konkursu  fotograficznego
„Fotograficzne wakacje z aplikacja w tle”, oraz przedstawienia wyników pokonkursowych
na stronach internetowych Organizatora (www.zopk.pl, facebook). 

4. W  przypadkach  przeniesienia,  autorskich  praw  majatkowych  przesłanych  prac
konkursowych  na  Organizatora,  dane  osobowe  przetwarzane  będą  również  przy
późniejszym publikowaniu tych prac - przez podanie imienia i nazwiska autora prac. 

5. Podstawą  do  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda  na  przetwarzanie  danych
osobowych (art. 6, ust. 1, lit. A RODO).



6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych
wraz  z  pracami.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  za  skutki  podania
przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich innych
osób przez Uczestników Konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania
Konkursu bez podania przyczyn.

9. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i może on
być  zmieniany  przez  Organizatora  w  dowolnym czasie  poprzez  zamieszczenie  zmian  
na stronie internetowej www.zopk.pl. Wszelkie zmiany do regulaminu stają się skuteczne
w chwili ich zamieszczenia na ww. stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

10.We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
11.Niniejszy  Konkurs nie jest  „grą  losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r.  

o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). 


