
Regulamin konkursu fotograficznego  
„Grzyby i porosty w przyrodzie województwa łódzkiego” 

 
Przepisy ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Oddział 

Terenowy Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.  
2. Tematem konkursu są grzyby i porosty (grzyby lichenizujące) rosnące na terenie województwa 

łódzkiego. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
4. Organizator konkursu powołuje Jury w celu wyłonienia najlepszych fotografii. 

5. Jury decyduje o: 

- zakwalifikowaniu prac do wystawy,  
- umieszczeniu fotografii w pokonkursowych publikacjach, 

- przyznaniu nagród i wyróżnień  
6. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
7. Laureaci konkursu (zdobywcy miejsca I, II i III) otrzymają nagrody rzeczowe.  
8. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

regulaminu oraz ze złożeniem przez uczestnika konkursu (bądź jego prawnego opiekuna) 
poniższych oświadczeń:  

a) Oświadczam, że jestem autorem nadesłanych zdjęć i nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich 

b) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora przesłanych przeze mnie prac w całości lub 
w części, we wszystkich mediach, o których zdecyduje organizator konkursu. 

c) W związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r. poz. 922. 

 
Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora. 
Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

 
Wymogi dotyczące prac: 
 
1. Fotografie powinny przedstawiać grzyby lub porosty rosnące na terenie województwa łódzkiego.  
2. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 5 prac wyłącznie w wersji cyfrowej, przesyłając je na 

adres konkurs.pkwl@parkilodzkie.pl 
3. Zdjęcia mogą być wykonane przy użyciu dowolnej techniki. 
 
4. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne:  
a) rozmiar dłuższego boku: min. 2600 pixeli,  
b) rozdzielczość 300 dpi,  
c) dopuszczalne formaty: JPG z maks. jakością (bez kompresji) lub TIF z kompresją LZW 
 
5. Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie wcześniej nigdzie niepublikowane i nienagradzane. 
 
6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną 

zdyskwalifikowane. 
 
7. Do nadesłanych prac należy dołączyć spis prac z danymi autora: imię i nazwisko, rok urodzenia, nr 

telefonu lub adres e-mail oraz tytuł i miejsce wykonania zdjęcia. Dane te będą dostępne tylko dla 
organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców. 

 
8. Prace, które nie spełniają powyższych wymogów, nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

 
Terminarz 
 
1. Konkurs rozpocznie się 26 września 2017 r., prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 

do 13 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu prac do organizatora). 
 
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. 
 
3.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora do dnia 30 listopada 2017 r. 
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