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Regulamin 

konkursu pn. „W zgodzie z naturą” 

 

I.  ORGANIZATORZY 

1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. 

 

II.  PATRONAT 

Patronat nad konkursem pn. „W zgodzie z naturą” objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Środowiska Pan Stanisław Gawłowski. 

 

III.  CEL KONKURSU 

1. Ukazanie piękna i bogactwa środowiska naturalnego województwa 

zachodniopomorskiego. 

2. Promocja walorów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego. 

3. Upowszechnianie wartości przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego. 

4. Uwrażliwianie na przyrodę i otaczające środowisko naturalne. 

5. Popularyzowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. 

6. Rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych wśród 

młodzieży. 

7. Rozwijanie zainteresowań amatorską fotografią przyrodniczą. 

 

IV.  KATEGORIE   

1. Flora, Fauna (flora, np. kwiaty, drzewa itp.; fauna, np. zwierzęta lądowe, wodne itp.).  

2. Krajobraz przyrodniczy (np. panorama terenów zielonych, terenów wodnych itp.).   

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie fotograficznym mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

z terenu województwa zachodniopomorskiego. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie. 

3. Tematyka prac konkursowych ma przedstawiać walory przyrodnicze województwa 

zachodniopomorskiego: zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku, piękno zieleni 
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np.: kwiatów, drzew czy krzewów, pomniki przyrody oraz krajobraz ukazujący ciekawe 

przyrodniczo miejsca, jego piękno, niepowtarzalność i malowniczość. 

4. Uczestnika do konkursu zgłasza szkoła bądź sam zainteresowany uczeń na karcie 

zgłoszeniowej. 

5. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia jednocześnie oświadcza, 

że: 

• posiada pełnie praw autorskich i przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora zgodnie 

z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) prawa majątkowe do zgłoszonej przez 

niego fotografii, w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich do druku, 

wystawiana na wystawie pokonkursowej, udostępniania na stronach internetowych 

Organizatorów oraz wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych bez względu 

na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu. 

• wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych 

na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). W przypadku osób niepełnoletnich 

oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun. 

6. Prace zgłaszane do konkursu powinny być przekazane w formie wydruku o formacie A4 

na papierze fotograficznym o rozdzielczości 300 dpi oraz wersję cyfrową zamieszczoną 

na płycie CD. 

7. Zarówno zdjęcia, jak i płyta CD powinny być opatrzone informacją zawierającą 

następujące dane: 

• imię i nazwisko, 

• adres zamieszkania, 

• nazwę i adres szkoły. 

8. Do każdego zdjęcia należy dołączyć notatkę informacyjną zawierającą: 

• tytuł fotografii, 

• opis miejsca uwzględniając powiat, gminę, miejscowość, 

• datę wykonania fotografii, 

• opis fotografii. 
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9. Do konkursu fotograficznego mogą być zgłaszane zdjęcia kolorowe i czarno-białe, 

wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. Zabrania się fotomontażu. 

10. Organizatorzy konkursu fotograficznego zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału 

w konkursie fotograficznym przekazanych fotografii niezgodnych z warunkami konkursu 

lub niskiej jakości technicznej. 

 

VI.  WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Ogłoszenie konkursu fotograficznego nastąpi 11 czerwca 2012 roku w prasie o zasięgu 

wojewódzkim oraz na stronie internetowej Organizatora. 

2. Informacja o realizowanym konkursie zostanie przekazana do Zachodniopomorskiego 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, celem rozesłania informacji do wszystkich szkół 

ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim. 

3. Formularz zgłoszenia wraz z zgłoszoną praca konkursową, notatką informacyjną i płytą 

CD należy przesyłać do 20 lipca 2012 r. na adres: 

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

73 – 134 Barzkowice 

 

z dopiskiem: 

Konkurs pn. „W zgodzie z naturą” 

 

4. Ocena prac nadesłanych na konkurs fotograficzny przez Komisję konkursową nastąpi 

do 31 lipca 2012 r. 

5. Zawiadomienie o werdykcie Komisji Konkursowej ogłoszone zostanie do 10 sierpnia 

2012 roku na stronie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Barzkowicach - www.zodr.pl w zakładce KONKURSY. 

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczyste 

podsumowanie. 

7. Uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego połączone z otwarciem wystawy 

prezentującej nagrodzone prace oraz wręczeniem nagród, odbędzie się podczas 

XXV Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania 2012” w Barzkowicach.  
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8. Z nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć zostanie wydany album. 

 

VII.  OCENA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Do podstawowych zadań Komisji Konkursowej należy: 

• ocena zgłoszonych do konkursu fotografii pod względem formalnym, zgodnie 

z warunkami określonymi w Regulaminie konkursu, 

• ocena zgłoszonych do konkursu fotografii, spełniających wymogi formalne, 

• wyłonienie indywidualnych laureatów w kategorii „Flora, Fauna”, ze wskazaniem 

zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnienia, 

• wyłonienie indywidualnych laureatów w kategorii „Krajobraz przyrodniczy”, 

ze wskazaniem zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca 

oraz wyróżnienia. 

2. Przy ocenie zdjęć Komisja Konkursowa uwzględnia następujące kryteria: 

• zgodność przedstawionego na zdjęciu obrazu z tematem konkursu, 

• jakość techniczną i poziom artystyczny zdjęcia. 

 

VIII.  NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac nagrody rzeczowe 

o równowartości do: 

a. w kategorii: „Flora, Fauna”: 

� I miejsce 2 500,00 zł, 

� II miejsce: 1 500,00 zł, 

� III miejsce: 1 000,00 zł, 

� Wyróżnienie: 500,00 zł. 

b. w kategorii: „Krajobraz przyrodniczy”: 

� I miejsce 2 500,00 zł, 

� II miejsce: 1 500,00 zł, 

� III miejsce: 1 000,00 zł, 

� Wyróżnienie: 500,00 zł. 

2. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 51 poz 307 j.t. z poźn. zm.) z  tytułu wygranych 



 

 

 

 

Strona 5 z 5 

w niniejszym konkursie pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 

10% wartości wygranej płatny przez uczestnika konkursu, przed jej wydaniem. 

3. Podatek należy uiścić na konto ZODR w Barzkowicach w terminie do 21 dni od dnia 

ogłoszenia wyników - rachunek bankowy NBP O/O Szczecin 07 1010 1599 0523 8613 

4100 0000. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu 

pn. „W zgodzie z naturą”. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac nie spełniających warunków 

Regulaminu konkursu. 

3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność ZODR w Barzkowicach. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego upublicznienia wszystkich 

prac zgłoszonych do konkursu dla celów reklamowych oraz prezentowania wyników 

konkursu, nazwisk autorów oraz ich fotografii. 

5. Prace, które nie zostały nagrodzone należy odebrać w siedzibie ZODR w Barzkowicach 

do końca września 2012 roku. Po tym terminie wszystkie nieodebrane prace przechodzą 

na własność Organizatora. 

6. Organizatorzy konkursu fotograficznego nie pokrywają żadnych kosztów ponoszonych 

przez uczestników, w związku z ich udziałem w konkursie fotograficznym. 

7. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Dział Systemów Produkcji i Rolnej, 

Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach: 

� e-mail: bgardygajlo.barzkowice@home.pl, 

� tel. (91) 479 40 51, (91) 561 37 02. 

8. Konkurs dofinansowany został ze środków pomocy technicznej PROW 2007-2013, 

schemat III, w ramach realizacji zapisów Planu działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2012-2013, Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego. 

9. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz członków Komisji Konkursowej. 


