REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"OPOLSKIE PARKI KRAJOBRAZOWE Z HISTORIĄ W TLE"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Organizatorem konkursu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zwany dalej
Organizatorem.
Celem tegorocznej edycji konkursu jest pokazanie w fotografii wartości historycznych
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych (Park
Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz Stobrawski
Park Krajobrazowy).
Chcielibyśmy, aby fotografie skoncentrowane były nie tylko na zabytkach znajdujących się na
terenie naszych parków, ale również, aby nadesłane zdjęcia obrazowały lokalne tradycje, stare
zawody, rzemiosło oraz dokumentowały codzienne życie dawnych mieszkańców naszych wsi.
Uczestnicy mogą obiektywy swoich aparatów skierować również w stronę zapomnianych miejsc,
starej architektury wiejskiej oraz w stronę innych ciekawych obiektów, które zmieniają się
z biegiem czasu.
Zachęcamy także do przejrzenia rodzinnych albumów, gdyż szczególnie mile widziane będą
zdjęcia historyczne ukazujące obszar opolskich parków krajobrazowych sprzed 20, 50, a może
nawet i 100 lat.
Wskazane powyżej pomysły są jedynie naprowadzeniem na temat konkursu, pragniemy aby
uczestnicy wykazali się pomysłowością i na swój sposób zinterpretowali tegoroczny temat czyli
„Opolskie parki krajobrazowe z historią w tle” .
Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis zawierający np. historię powstania fotografii, tego, co ona
przedstawia, kiedy i w jakich warunkach została wykonana. Najciekawsze opisy zdjęć zostaną
wyróżnione dodatkowymi nagrodami!
Celem konkursu jest również stworzenie unikalnej galerii fotograficznej pokazującej różnorodną
historię opolskich parków krajobrazowych wzbogaconą o oryginalne opisy i komentarze
posiadaczy oraz autorów zdjęć.
2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu oraz zasady przyznania nagród.
II. ZASADY KONKURSU:
1. Czas trwania Konkursu: od 24 sierpnia 2015 r. do 23 października 2015 r.
2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach:
KATEGORIA I - zdjęcia współczesne
KATEGORIA II - zdjęcia historyczne
3. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda osoba, która spełni
wymogi niniejszego regulaminu.

4. Przystąpienie do Konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
5. Zdjęcia przesyłane na konkurs muszą być wykonane na terenie opolskich parków
krajobrazowych (PK Góra Św. Anny, PK Góry Opawskie, Stobrawski PK).
6. Każdy uczestnik może przesłać max. 5 prac pojedynczych.
7. Format prac: prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli, w plikach nie
przekraczających 5 MB.
8. W przypadku zdjęć historycznych prosimy o przesłanie skanu o jak najlepszej jakości (prosimy
o nie przesyłanie oryginałów zdjęć).
9. Zabronione jest stosowanie technik fałszowania rzeczywistości, w szczególności fotomontażu.
10. Konkursowe prace należy nadsyłać na adres: konkurs.zopk@gmail.com w formie
załączników do listu elektronicznego, wiadomość należy zatytułować KONKURS
FOTOGRAFICZNY 2015 bądź dostarczyć pocztą lub osobiście na płycie CD/DVD do siedziby
Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oddział w Ładzy, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój.
11. Do każdego zdjęcia należy dołączyć wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszenia
zdjęcia będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
12. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 23 października 2015 r. Decyduje data dotarcia
prac do Organizatora. Prace, które zostaną dostarczone po terminie nie będą brały udziału
w konkursie.
III. PRAWA AUTORSKIE
1. Fotografie nadesłane, nagrodzone, wyróżnione i wybrane do ekspozycji pokonkursowej mogą
być wykorzystane przez Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich do
celów promocyjnych i edukacyjnych.
2. W przypadku pełnoletnich uczestników konkursu, osoby te składając swój podpis na karcie
zgłoszenia, oświadczają, że:
a/ w przypadku gdy uczestnik sam jest autorem fotografii, że wykonał fotografię osobiście
i posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie
niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechnienia.
b/ w przypadku gdy uczestnik konkursu nie jest autorem zdjęcia, że przysługuje mu pełnia praw
autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub
innego rozpowszechnienia.
3. W przypadku uczestników niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) zgłoszenie winno być
potwierdzone zgodą ich opiekunów prawnych, a nadto:
a/ w przypadku uczestników niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) nie będących autorami
fotografii wymagane jest przedłożenie oświadczenia osoby posiadającej prawa autorskie do
fotografii, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora
w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechnienia.

b/ w przypadku uczestników niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) będących autorami
fotografii wymagane jest przedłożenie oświadczenia ich opiekunów prawnych, że niepełnoletni
uczestnik jest autorem fotografii i że wyrażają oni zgodę na przeniesienie na Organizatora praw
autorskich do tej fotografii w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego
rozpowszechnienia.
4. Przeniesienie praw o jakich mowa w pkt. 2 i 3 dotyczy praw majątkowych i dokonane jest
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.
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. W konkursie do wygrania są nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 4 000 zł.
4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
5. Informację o wynikach konkursu oraz o miejscu i terminie wręczenia nagród zostaną
zamieszczone na stronie Organizatora: www.zopk.pl
6. Nadesłane prace mogą zostać zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibach
Organizatora, lub w innych wybranych miejscach oraz na stronie internetowej Organizatora:
www.zopk.pl.
7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na postanowienia określone w Regulaminie konkursu.
8. Nadesłanie prac 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. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.).
2. 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.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich innych osób
przez Uczestników Konkursu.
4. Wzięcie udziału w Konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku osób widniejących na nadesłanych zdjęciach przez Organizatora do
celów informacyjnych poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora oraz w innych

materiałach związanych z konkursem, w tym dotyczących publikacji, których zadaniem jest
szeroko rozumiana promocja i edukacja.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, przerwania lub odwołania
Konkursu bez podania przyczyn.
6. 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.
7. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
8. 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.).

