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Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej                                 
przy Nadleśnictwie Kliniska 

wspólnie z Nadleśnictwem Gryfino 
ogłaszają XVIII edycję konkursu fotograficznego 

„Leśne pejzaże” 
 

 
 

I. ORGANIZATOR: 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, Pucko 1, 

72-123 Kliniska Wielkie 

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR: 

Nadleśnictwo Gryfino, ul. 1-go Maja 4, 74-100 Gryfino 

 

III. UCZESTNICY: 

• Osoby dorosłe – mieszkańcy powiatu gryfińskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, Miasta 

Szczecin. 

 

IV. CEL KONKURSU: 
1. Uwrażliwienie na piękno lasów Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”; 

2. Zwrócenie uwagi na możliwość odkrywania detali przyrodniczych lasów okiem obiektywów; 

3. Zachęcenie do przebywania i odpoczynku na terenach leśnych; 

4. Popularyzację zdrowego trybu życia; 

5. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu; 

6. Prezentacja twórczości uczestników konkursu w dziedzinie fotografii. 

 

V. ZASADY KONKURSU: 
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne samodzielnie wykonane przez uczestników 
konkursu na terenach leśnych wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcze Szczecińskie” (Puszcza Bukowa-Nadleśnictwo Gryfino, Puszcza Goleniowska-
Nadleśnictwo Kliniska, Puszcza Wkrzańska – Nadleśnictwo Trzebież). Tematyką prac mogą 
być dowolne leśne pejzaże, fotografia makro elementów przyrody leśnej. 
2. Konkurs ma charakter amatorski. 

3. W konkursie biorą udział wyłącznie zdjęcia terenów leśnych Leśnego Kompleksu 

Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”. 

4. W konkursie mogą brać udział jedynie prace nigdzie wcześniej niepublikowane. 

5. Każdy uczestnik może nadesłać po 2 fotografie - zdjęcie wykonane jako czarno-biała lub 

kolorowa odbitka, w formacie A4 ( 297x210 mm). Dopuszczalny jest większy format zdjęcia.  
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Oprócz reprodukcji fotografii na papierze, uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania na 

adres organizatora: edukacja@szczecin.lasy.gov.pl wersji elektronicznej swojej pracy: format 

jpg, rozdzielczość min. 1600x1200 dpi (zdjęcie podpisane tytułem oraz imieniem i nazwiskiem). 
Fotografie w przypadku drukowania w warunkach domowych muszą być wydrukowane na 
papierze fotograficznym!!! 
6. Każdą reprodukcję fotografii na papierze należy na odwrocie opisać (drukowanymi literami) : 

imię i nazwisko autora, adres zamieszkania tytuł pracy, adres e-mail, nr telefonu. 
7. Udział w konkursie oznacza zgodę na prezentację zdjęć na wystawie pokonkursowej. 

8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac niezależne od nich. 

      9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. 

10. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy w działaniach                               

z zakresu edukacji przyrodniczej, prowadzonych przez organizatora. 

11. Decyzje jury konkursu są ostateczne. 

 

VI TERMINY: 
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy dostarczyć drogą pocztową 

(decyduje data wpływu) lub osobiście do dnia 15 lipca 2019 roku. 
na adres: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska, Pucko 1, 

72-123 Kliniska Wielkie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” 

2. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 sierpnia 2019 r. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2019 roku.  

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o dokładnej dacie i godzinie wręczenia nagród na 

adres e-mail. 

 

VII. NAGRODY:  
1.  Komisja konkursowa przyzna trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.                      

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Dane osobowe 

uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Organizator 

informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane 

na stronie internetowej nadleśnictwa. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być 

przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających                     

z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność 

ponosi autor. Uczestnik konkursu zobowiązany jest na dostarczenie wraz z pracą konkursową 
podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – osoby 
dorosłe – zał. 1 oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych. Prace 
nieopatrzone przedmiotową zgodą i klauzulą nie będą podlegały ocenie Komisji 
Konkursowej. 
Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

- jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy 

(modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje; 

- udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do 

korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:  
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* utrwalania i zwielokrotniania zdjęć wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką 

drukarską i reprograficzną; 

* wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą;  

* wprowadzenia do pamięci komputera;  

* udostępnienia w publikacjach Organizatora; 

* udostępnienia na stronie internetowej Organizatora. 
 

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o konkursie wszystkim zainteresowanym.  

Wdzięczni będziemy za zachęcenie do udziału w konkursie tych wszystkich, którzy potrafią 

dostrzec i uchwycić w kadrze piękno otaczającej nas przyrody. 

 
        ORGANIZATORZY 


