Regulamin konkursu fotograficznego
„Drzewo w obiektywie”

I. ORGANIZATOR
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, 38-200 Jasło, ul. Towarowa 29
II. INSTUTYCJA WSPIERAJĄCABeneficjent Koordynujący Projekt LIFE16 GIE/PL/000648
Wsparcie finansowe i organizacyjne Konkursu zapewnia Narodowa Fundacja Ochrony
Środowiska – Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 00-764 Warszawa, ul. Sobieszyńska 8
Realizująca projekt LIFE pn. Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej
infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (LIFE GIE/PL/000648) współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.

III. UCZESTNICY
Osoby dorosłe z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Gminy Biecz,
Gminy Brzostek, Gminy Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica,
Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasta Jasła, Gminy Jedlicze, Gminy Jodłowa, Gminy Kołaczyce,
Gminy Krempna, Gminy Nowy Żmigród, Gminy Osiek Jasielski, Gminy Pilzno, Gminy Sękowa, Gminy
Skołyszyn, Gminy Szerzyny, Gminy Tarnowiec, Gminy Żyraków
IV. PRZEMIOT KONKURSU
Wykonanie fotografii, która tematycznie musi być zgodna z celami konkursu, powinna uchwycić
piękno i atrakcyjność środowiska przyrodniczego, przedstawiać harmonię, znaczenie i rolę przyrody,
promować wartości proekologiczne.
V. CELE KONKURSU
Zaprezentowanie na fotografiach drzew i zadrzewień jako ważnych naturalnych składników
przestrzeni i elementów zielonej infrastruktury – w kontekście ich roli oraz wielorakich funkcji
i świadczonych korzyści, takich jak:
 łagodzenie zmian klimatu,
 zwiększanie naturalnej retencji wód, jako elementów stref buforowych na brzegach rzek,
strumieni,
 stabilizacja stoków (np. zabezpieczenie przed osuwiskami i erozją gleb na obszarach
użytkowanych rolniczo),



jako siedlisk zwierząt oraz innych roślin i organizmów oraz elementów tworzących korytarze
ekologiczne (zapewnienie łączności ekologicznej),
 jako istotnych składników terenów zieleni w środowisku zurbanizowanym (w mieście),
 jako istotnego naturalnego składnika krajobrazu, przyczyniającego się do poprawy jego
walorów i zwiększenia potencjału rozwoju lokalnego opartego np. o nieinwazyjną zieloną
turystykę;
 inne (jako przyrodnicze elementy dziedzictwa kulturowego) itp.
Realizacja konkursu przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji
i promocji walorów przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, rozwijania
artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę, docenienia ważnej roli drzew i zakrzewień w
lokalnych ekosystemach, popularyzacji walorów turystycznych dorzecza Wisłoki, popularyzacji
wiedzy o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz o Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska –
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
VI. PARAMETRY TECHNICZNE FOTOGRAFII
Forma papierowa – na papierze fotograficznym o wymiarach formatu A4.
Plik – w formacie JPEG, zdjęcie o rozdzielczości powyżej 300 dpi.
VII. KRYTERIA OCENY FOTOGRAFII
1.Fotografia musi być wykonana przez uczestnika konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1062). Twórcy (uczestnikowi
konkursu) musi przysługiwać wyłączne prawo do korzystania z utworu (przesłanej fotografii) i
rozpowszechniania jej na wszystkich polach eksploatacji
2. Fotografia nie może być nagrodzona w poprzednich edycjach konkursu organizowanych przez
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
3. Fotografia musi być zgodna z celami i przedmiotem konkursu.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy konkursu potwierdzają swój udział przesyłając do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
maksymalnie 3 fotografie w terminie do dnia 03.11.2021r.:
a) w formie papierowej na papierze fotograficznym na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul.
Konopnickiej 82, 38-200 Jasło z dopiskiem konkurs fotograficzny lub dostarczając osobiście pod
adres Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul. Towarowa 29 38-200 Jasło, pok.nr 2 (II piętro wejście jak
do Lady Gym) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz
JPEG za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@wisloka.pl,
b) fotografia powinna być opatrzona na odwrocie następującymi danymi: opis miejsca, gdzie zdjęcie
zostało zrobione (gmina, miejscowość, umiejscowienie w terenie – np. sąsiadujące obiekty) imię i
nazwisko autora wraz z nazwą gmin (zgodnie z zamieszkaniem), telefon kontaktowy, e-mail,
c) fotografia nadesłane po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego.
2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik konkursu:
- posiada pełnię praw autorskich do fotografii (nie są one obciążone roszczeniami osób trzecich) i
przenosi je nieodpłatnie na organizatora w zakresie niezbędnym do ich zredagowania i publikacji, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim lub prawach pokrewnych, fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osób
trzecich,
- zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje wszystkie jego zapisy,

- wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych oraz rozporządzeniem 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)
3. W przypadku otrzymania nagrody uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne
wykorzystywanie nagrodzonej fotografii - z prawem sublicencji bez ograniczeń terytorialnych,
ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych
związanych z konkursem oraz Organizatorem i Instytucją wspierającą, na stronach internetowych
www.wisloka.pl oraz www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl (lub innych internetowych portalach
tematycznych prowadzonych przez Instytucję wspierającą), a także na ich wykorzystywanie w celach
dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora i Instytucję wspierającą
poprzez informowanie o zorganizowaniu Konkursu i wystawy. Zgoda obejmuje uprawnienie
Organizatora i Instytucji wspierającej na utrwalanie i zwielokrotnianie prac konkursowych każdą
techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na
jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie
fotografii poprzez publiczne udostępnianie, w szczególności w Internecie, w kalendarzu, publikacji,
wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na
przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową.
IX. OCENA FOTOGRAFII I NAGRODY
1. Fotografie będą oceniane pod kątem: zgodności z tematem i celami konkursu, pomysłowości,
oryginalności, wartości artystycznej i estetycznej.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych fotografii:
- autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane I, II i III miejsce w konkursie.
3. Finaliści konkursu otrzymają nagrody i dyplom.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Informacja dla Uczestników konkursu, od których Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uzyska dane
osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Związek Gmin Dorzecza
Wisłoki informuje:
1. Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, adres
korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa
29, 38-200 Jasło, email: biuro@wisloka.pl
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod adresem adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, adres email:
iod@wisloka.pl
3. Dane osobowe laureatów konkursu (niżej wyszczególnione) będą przetwarzane i publikowane
w następujących celach w oparciu o w/w podstawę prawną:
a) cel: udział w konkursie
- dane osobowe (imię, nazwisko, gmina), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a – na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez uczestnika konkursu;

b) cel: publikacja fotografii na stronach internetowych Administratora oraz na profilach w serwisach
społecznościowych Administratora
- dane osobowe (imię, nazwisko, gmina) oraz fotografia konkursowa autora;
c) cel: publikacja wizerunku na stronie internetowej Organizatora– dane osobowe (imię, nazwisko,
gmina) wraz z fotografią wizerunku laureata z wręczenia nagród ;
d) cel: publikacja fotografii konkursowej na wystawie prac podczas uroczystości wręczania nagród
- dane osobowe (imię, nazwisko, gmina) oraz fotografia konkursowa laureata.
e) cel: publikacja fotografii w wydanym kalendarzu
- dane osobowe (imię, nazwisko, gmina) oraz fotografia konkursowa,
f) cel: prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych w ramach statutowej
działalności (non-profit) oraz wymogów związanych z rozliczaniem, dokumentacją,
upowszechnianiem rezultatów i raportowaniem Projektu przez Instytucję Wspierającą- Beneficjenta
Koordynującego Projekt LIFE16 GIE/PL/000648
- dane osobowe (imię, nazwisko, gmina), fotografia konkursowa, publikacja wizerunku laureata z
wręczenia nagród na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Instytucji Wspierającej,
fotografia i dane osobowe autora opublikowane w kalendarzu i rozpowszechniane w szkołach,
urzędach itp., opublikowanie danych w publikacji projektowej, prezentacjach na konferencjach,
raportach Projektu, udostępnianie danych organom kontrolnym i instytucjom finansującym.
4. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem
powierzonego zadania (np. komisja konkursowa). Zebrane dane będą udostępnione Instytucji
Wspierającej – Beneficjentowi Koordynującemu Projekt LIFE16 GIE/PL/000648.
5. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w konkursie, umożliwienie przeprowadzenia
konkursu, opublikowanie informacji o konkursie i archiwizacja dokumentacji konkursu.
6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia konkursu, następnie w
celach archiwalnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
7. Zebrane dane nie będą przekazywane do państw trzecich bądź organizacji międzynarodowych.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestników w powyżej
przedstawionym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds.
ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż
przepisy RODO zostały naruszone.
11. Zebrane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koszt dostarczenia pracy oraz koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik konkursu.
2. O przyznanych nagrodach, terminie i miejscu ich wręczenia organizator powiadomi uczestnika
pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.
3. Ogłoszenie konkursu, regulamin oraz lista laureatów zostaną opublikowane na stronie
www.wisloka.pl, w zakładce Edukacja Ekologiczna oraz na portalu społecznościowym Organizatora
(facebook: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki)
4. Pliki do pobrania z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 3) uczestnika konkursu znajdują się
na stronie internetowej organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) przyznania dodatkowych wyróżnień,
b) wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie,

c) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
d) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac
o czym poinformuje uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.wisloka.pl
6. Dodatkowe informacje o konkursie dostępne pod numerem tel. 13-443-70-20.

