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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„LAS I MOKRADŁA” 

W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000032 

„W ZGODZIE Z NATURĄ – LIFE+ DLA LASÓW JANOWSKICH” 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Las i mokradła” (dalej jako „Konkurs”)  

i fundatorem nagród jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie,  

ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin (dalej jako „Organizator”). 

2. Konkurs jest realizowany i finansowany w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032  

„W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej jako „Projekt”). 

3. Informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej Projektu 

(http://janowskie.rdos.lublin.pl/), na portalu społecznościowym Facebook 

(https://www.facebook.com/lifelasyjanowskie/), na plakatach i w lokalnej prasie. 

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

5. Wszelkie pytania należy kierować do koordynatora Konkursu: p. Aleksandry 

Andrzejczak – sekretarza ds. ochrony przyrody Projektu, telefonicznie pod numer 

(15) 87 21 434 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

aleksandra.andrzejczak.lublin@rdos.gov.pl. 

6. Regulamin konkursu oraz wszelkie formularze można uzyskać bezpośrednio  

u koordynatora Konkursu oraz na stronie internetowej Projektu. 

 

II. CEL 

Celami konkursu są: 

a) promocja walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 Lubelszczyzny  

i Podkarpacia, ze szczególnym uwzględnieniem terenu realizacji Projektu: obszarów 

Natura 2000 PLB060005 Lasy Janowskie oraz PLH060031 Uroczyska Lasów 

Janowskich, 

b) promowanie pogłębiania wiedzy o obszarach Natura 2000 kompleksu leśnego Lasów 

Janowskich oraz ich przedmiotach ochrony poprzez fotografię przyrodniczą, 

c) rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz doskonalenie umiejętności  

w zakresie fotografii przyrodniczej, 

d) uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie umiejętności jej obserwacji, 

dostrzegania detali, dokumentowania, interpretacji i opisu swoich spostrzeżeń. 

 

III. TEMATYKA 

1. Fotografie powinny przedstawiać zwierzęta / rośliny (w ich naturalnym środowisku) / 

siedliska / krajobrazy obszaru realizacji Projektu, zgodnie z suplementem do niniejszego 

http://janowskie.rdos.lublin.pl/
https://www.facebook.com/lifelasyjanowskie/
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regulaminu lub zwierzęta / rośliny (w ich naturalnym środowisku) / siedliska / krajobrazy 

obszarów leśnych i/lub mokradłowych z województw lubelskiego i/lub podkarpackiego. 

2. Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody,  

np. zgodnie z kodeksem etycznym fotografii przyrodniczej Związku Polskich Fotografów 

Przyrody, dostępnym pod adresem: http://www.zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny. 

3. Na fotografiach zgłoszonych do Konkursu nie mogą znajdować się wizerunki i sylwetki 

żadnych osób. Fotografie nie mogą zawierać także jakichkolwiek znaków (szyldy, daty). 

 

IV. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs ma zasięg regionalny. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń szkoły podstawowej z województw lubelskiego 

oraz podkarpackiego. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie członkom Komisji Oceniającej 

Konkursu. 

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, wykonane 

samodzielnie, które nie zostały uprzednio nagrodzone w innym konkursie. 

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny (za wyjątkiem kosztów związanych  

z przygotowaniem zgłoszenia do Konkursu, np. kosztów wykonania odbitek oraz 

dostarczeniem prac do Organizatora, np. kosztów nadania przesyłki zawierającej prace 

konkursowe). 

6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby Konkursu. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy pojedyncze zdjęcia lub 

jeden zestaw zdjęć (jeden zestaw zdjęć w Konkursie to seria składająca się z maksimum 

trzech zdjęć, tworzących określoną, zamkniętą całość). 

2. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych, wykonanych 

indywidualnie metodą tradycyjną lub cyfrową. 

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 

wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. 

4. Dopuszcza się: 

a) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

5. Nie dopuszcza się: 

a) usuwania lub dodawania jakichkolwiek elementów w wyniku obróbki graficznej, 

b) łączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

6. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich ani dóbr osobistych. Naruszenie przez uczestnika powyższych postanowień 

będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszego regulaminu, skutkujące 

wykluczeniem z udziału w Konkursie. Wyłącznie uczestnik będzie odpowiedzialny za 

http://www.zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny
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zgodność z prawem nadesłanych fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej 

wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 

7. Ze względu na udział w Konkursie uczestników nieletnich uczestnictwo jest możliwe za 

pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda zostaje wyrażona poprzez 

złożenie stosownych oświadczeń, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 

Bez tych załączników prace uczestnika zostaną wyłączone z udziału w Konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz tych, które w inny sposób naruszą 

niniejszy regulamin. 

9. Organizator nie zwraca prac biorących udziału w Konkursie. 

 

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Prace konkursowe należy złożyć w dwóch wersjach: 

a) papierowej jako odbitkę w formacie 1015 cm na papierze błyszczącym oraz 

b) w wersji elektronicznej w formacie *.jpg w oryginalnej rozdzielczości, wystarczającej 

do wykonania powiększonych odbitek na wystawę, nagrane na płytę CD/DVD/nośnik 

cyfrowy lub za pośrednictwem poczty e-mail lub narzędzi do transferu danych na 

adres koordynatora Konkursu, wpisując w tytule (temacie) wiadomości: Konkurs 

fotograficzny oraz imię i nazwisko uczestnika. 

2. Jeżeli fotografie zostały wykonane metodą tradycyjną, zamiast wersji elektronicznej 

należy złożyć negatyw lub diapozytyw. 

3. Prace muszą być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora: 

a) wersja papierowa na odwrocie, gdzie należy zamieścić także tytuł zdjęcia, 

b) wersja elektroniczna w tytule każdego pliku oraz na płycie CD/DVD/nośniku 

cyfrowym lub w tytule wiadomości e-mail. 

4. Jeżeli fotografie zostały wykonane metodą tradycyjną, imieniem i nazwiskiem autora 

należy oznaczyć negatyw lub diapozytyw. 

5. Odbitki nie mogą być podklejone ani oprawione. 

6. Jeżeli zdjęcia w wersji elektronicznej zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty  

e-mail lub narzędzi do transferu danych, ich otrzymanie zostanie potwierdzone w e-mailu 

zwrotnym. 

7. W przypadku braku w tytule (temacie) wiadomości żądanych informacji, Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za nie otwarcie wiadomości. 

8. Wraz z pracami konkursowymi należy złożyć w wersji papierowej stosowne formularze: 

a) kartę zgłoszeniową, dokumentującą pracę fotograficzną, według wzoru stanowiącego 

załącznik do niniejszego regulaminu, 

b) zgody rodziców / opiekunów prawnych, według wzorów stanowiących załączniki do 

niniejszego regulaminu. 

9. Prace konkursowe i formularze należy umieścić w kopercie oznaczonej imieniem  

i nazwiskiem uczestnika z dopiskiem Konkurs fotograficzny. 



 
Strona 4 z 6 

10. Fotografie na Konkurs należy nadsyłać przesyłką pocztową lub kurierską (na koszt 

nadsyłającego) lub dostarczyć w zaadresowanej kopercie do siedziby Organizatora  

w Janowie Lubelskim pod adres: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 

Wydział Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim 

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35 

23-300 Janów Lubelski 

11. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia lub zagięcia prac wynikłe z winy nadawcy lub 

doręczyciela. 

12. Termin nadsyłania prac: do 30 września 2019 roku włącznie (decyduje data wpływu do 

Organizatora). 

13. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

VII. KOMISJA OCENIAJĄCA KONKURSU 

1. Oceny złożonych w Konkursie prac dokona pięcioosobowa Komisja Oceniająca 

Konkursu (dalej jako „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: 

a) Wiesław Lipiec – niezależny fotograf, publicysta i wydawca, prezes Roztoczańsko-

Podkarpackiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody, 

b) Andrzej Wediuk – specjalista ds. Leśnego Kompleksu Promocyjnego Nadleśnictwa 

Janów Lubelski, fotograf przyrody, 

c) Arkadiusz Iwaniuk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, 

d) Tomasz Wąsik – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych IV w Janowie Lubelskim 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, fotograf przyrody, 

e) Aleksandra Andrzejczak – sekretarz ds. ochrony przyrody Projektu. 

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się pomiędzy 1 a 7 października 2019 roku. 

3. W przypadku nadesłania przez Uczestnika zestawu zdjęć, Komisja zastrzega sobie prawo 

do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu. 

4. Zadaniem Komisji jest: 

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, 

b) ocena zgłoszonych fotografii, 

c) przyznanie nagród i wyróżnień, 

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę i nagrodzonych drukiem  

w wydawnictwach Projektu. 

5. Przy ocenie zdjęć Komisja uwzględni: 

a) kryteria merytoryczne, 

b) interpretację, wartość artystyczną i oryginalność, 

c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac. 

6. Prace, które nie spełniają wymogów, zostaną odrzucone. 

7. Spośród wszystkich nadesłanych prac kwalifikujących się do oceny Komisja wybierze  

19 zwycięskich zdjęć (wyróżnienia), spośród których wyłoni laureatów I, II i III miejsca. 

8. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące zarówno dla Organizatora, jak i dla uczestników 

Konkursu. Decyzje Komisji nie podlegają weryfikacji i odwołaniu. 
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9. Komisja ma prawo zarówno niewyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc  

ex aequo. 

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 11 października 2019 roku włącznie. 

2. Wyniki oraz zwycięskie fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Projektu. 

3. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia 

wernisażu Konkursu, który zostanie zainaugurowany w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h,  

22 października 2019 roku. 

4. Organizator powiadomi autorów nagrodzonych prac o werdykcie i szczegółach wernisażu 

pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listownie. 

5. Autorzy nagrodzonych prac winni przybyć na wernisaż w towarzystwie opiekunów 

(rodziców lub opiekunów prawnych) lub nauczycieli. 

 

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

2. Zwycięzcy (wyróżnieni i laureaci) otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Reprodukcje fotografii uczestników zostaną zaprezentowane podczas wernisażu 

Konkursu. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaprezentowania również nienagrodzonych prac. 

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w wydawnictwach Projektu: kalendarzu 

ściennym na rok 2020 (12 zdjęć), na główkach kalendarzy magnetycznych na 2020 rok  

(5 zdjęć) oraz na plakatach (2 zdjęcia). 

6. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez zwycięzców podczas wernisażu, zostaną im 

wysłane pocztą lub przekazane w inny sposób, np. za pośrednictwem szkoły. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne 

zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu. 

2. Organizator zyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora) na swoich stronach internetowych, publikowania ich  

w swoich wydawnictwach, a także do wielokrotnej ekspozycji na wystawach fotografii 

konkursowych: w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim 

oraz w innych placówkach: ośrodkach edukacyjnych, szkołach, bibliotekach, domach 

kultury, itp. 

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na 

podstawie oświadczeń złożonych wraz z pracami konkursowymi. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Komisja i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Komisji. 
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XI. SUPLEMENT 

Projekt LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ 

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego beneficjentem 

jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, uwzględnia działania służące 

poprawie stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej 

ochrony ptaków PLB060005 Lasy Janowskie, którego granice zaznaczono na mapie kolorem 

niebieskim i specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH060031 Uroczyska Lasów 

Janowskich, którego granice zaznaczono na mapie kolorem czerwonym. 

Jego głównym celem jest kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów torfowisk oraz 

innych siedlisk podmokłych i leśnych w układzie mozaikowym, charakterystycznych dla 

kompleksu leśnego Lasów Janowskich. Projekt koncentruje się także na działaniach 

dotyczących ochrony cennych gatunków flory i fauny, m.in. sasanki otwartej, kumaka 

nizinnego, traszki grzebieniastej, głuszca zwyczajnego, bobra europejskiego. Szczególne 

znaczenie mają także działania komunikacyjne i edukacyjne służące zwiększaniu poziomu 

akceptacji społecznej dla idei ochrony przyrody i zrównoważonemu rozwojowi turystyki na 

obszarach Natura 2000. Zaplanowane w projekcie działania integrują ochronę przyrody  

z lokalnymi potrzebami, dążąc do upowszechnienia metod ochrony przyrody  

w gospodarczym wykorzystaniu lasów. 

 

 
 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego „Las i mokradła” w ramach projektu 

LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich” 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

3. Zgoda na wykorzystanie twórczości dziecka oraz Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

dziecka 


