
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy 

do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. 

„Krajobrazy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w 

obiektywie” 

 
 

 

OEE w Szymbarku  
                  ul. Szkolna 1a,  

                                                            83-315 Szymbark  
            tel. 58 684 69 26  



 
Regulamin konkursu fotograficznego  

 „Krajobrazy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Obiektywie” 
 

I.  Przepisy ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem” jest Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, ul. Szkolna 1a, 83-315 Szymbark, zwany 
dalej „Organizatorem” 

2. Celem przyświecającym Konkursowi jest: 
- uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającej przyrody 
- zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.  

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych          
z terenu powiatu Kartuskiego 

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych            
w niniejszym Regulaminie 

5. Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu: p. Mateusz Drężek. 
 

II.  Przepisy dotyczące prac 
 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej walory 
krajobrazowe Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Każdy uczestnik może nadesłać 
maksymalnie 2 (dwie) fotografie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości 
technicznej. 

3. Fotografie konkursowe należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową, bądź też dostarczyć 
bezpośrednio do siedziby Organizatora Konkursu w postaci odbitek formatu A4 
(20x30 cm) i w postaci cyfrowej na nośnikach CD do dnia 14.09.2012 r.. 

4. Fotografie dostarczone i nadesłane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą brane 
pod uwagę. 

5. Każda fotografia powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem 
ucznia, nazwą szkoły. Na fotografiach nie należy umieszczać żadnych innych danych. 
W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach CD powyższe 
dane dotyczące każdego ze zdjęć mogą być wyszczególnione na okładce nośnika. 
Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji. 

6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 
opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 

 
 

III. Zasady nagradzania w Konkursie 
 

1. Organizator powołuje jury Konkursu.  
2. Decyzja jury w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej prawo odwołania. 
3. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora 

(www.oee.pomorskieparki.pl). 



4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych nastąpi podczas 
„Grzybobrania” w OEE w Szymbarku, które odb ędzie się w ostatnim tygodniu 
września. 

           
 

IV.  Wykorzystanie prac nadesłanych na Konkurs 
 

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.oee.pomorskieparki.pl, 
www.pomorskieparki.pl i materiałach promocyjnych o OEE. 

2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych 
wystawach i w artykułach pokonkursowych. 

3. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 
autorskich do zdjęć i akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje 
materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku 
fotografowanych osób). 

 

V. Uwagi końcowe 

 
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania 

konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie 
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu  
w przypadku nadesłania zbyt małej ilości prac konkursowych, spełniających wymogi 
formalne. 

3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączeni z Konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator 
Konkursu. 

5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośródka Edukacji Ekologicznej 
w Szymbarku: p. Monika Rekowska i p. Mateusz Drężek, tel. 58 684 69 26, kom. 
502 502 886, email: oee@pomorskieparki.pl, oeeszymbark@o2.pl 

 

 


