
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO O TEMATYCE 
EKOLOGICZNEJ 

 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego zaprasza dzieci, młodzież  
i dorosłych do udziału w konkursie fotograficznym o tematyce ekologicznej. 
 

1. Nazwa konkursu: „Naturalny zakątek Pojezierza Gostynińskiego”. 
 

2. Tematyka prac zgłoszonych do konkursu:  
 

Fotoreportaż ukazujący piękno fauny i flory ekosystemu lądowego Pojezierza 
Gostynińskiego, stanowiących o unikatowym charakterze tego obszaru. Istotne jest 
zwrócenie uwagi na naturalne formy ukształtowania terenu, czyste i piękne obszary 
lądowe, zwierzęta w ich naturalnym środowisku, zachęcające do aktywnego spędzania 
czasu na łonie natury.    
Poprzez Pojezierze Gostynińskie rozumie się: miasta (Gostynin, Płock, Miasto i Gmina 
Gąbin) i gminy (Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice i Szczawin 
Kościelny). 
 

3.  Cele konkursu: 
 

-  propagowanie ochrony środowiska poprzez aktywizację twórczą i zachęcanie 
do aktywnego spędzania czasu na łonie natury,  

-  przybliżenie tematyki ochrony środowiska przyrodniczego, w szczególności fauny 
i flory Pojezierza Gostynińskiego, 

-  budowanie postaw proekologicznych poprzez kształtowanie pozytywnego stosunku 
do środowiska naturalnego, 

-  ochrona krajobrazu Pojezierza Gostynińskiego poprzez ukazanie jego piękna 
i różnorodności, 

-  edukacja ekologiczna uczestników i obserwatorów konkursu. 
 

4. Organizator: 
 

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, siedziba: 
ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck, tel./fax. (24) 261 40 54, e-mail: stowgmin@wp.pl.  

 

5. Warunki uczestnictwa: 
 

a) konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów 
i osób dorosłych (amatorów fotografii) z terenu działania Stowarzyszenia Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (miast: Gostynina, Płocka, Miasta i Gminy 
Gąbin oraz gmin: Gostynina, Iłowa, Łącka, Nowego Duninowa, Sannik, Słubic 
i Szczawina Kościelnego), 

b) każdy uczestnik może zgłosić jeden fotoreportaż, który po zakończeniu konkursu 
pozostanie własnością Organizatora, 

c) fotoreportaż powinien składać się z 3 – 6 zdjęć ilustrujących hasło „Naturalny 
zakątek Pojezierza Gostynińskiego” (format JPG, zapisane 
na płycie CD i wywołane w formacie 13x18), które nie zostały poddane obróbce 
graficznej i nie były dotąd publikowane ani nagradzane; ponadto należy wypełnić 
kartę uczestnictwa – załącznik nr 1 i oświadczenie – załącznik nr 2, 

d) nie dopuszcza się prac zbiorowych, 
e) konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: 
 * klasy IV – VI szkół podstawowych, 

* klasy I – III gimnazjów, 
* dorośli – amatorzy fotografii, 
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f) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania i reprodukcji 
nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w wydawnictwach, na stronach 
internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji 
konkursu, podając ich autorstwo, 

g) koszty przesyłki pokrywają uczestnicy konkursu, 
h) Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki, 

jej zniszczenie lub zagubienie w transporcie pocztowym (kurierskim). 
 

6. Obowiązujące terminy: 
 

-  prace w formie papierowej i na nośniku elektronicznym powinny zostać dostarczone 
do siedziby Organizatora drogą pocztową lub osobiście w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 października 2014 r. wraz z kartą uczestnictwa i zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych; brak któregokolwiek z załączników 
wyklucza pracę z udziału w konkursie, 

- ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora 
(www.pojezierzegostyninskie.pl) – 10 listopada 2014 r., 

-  uroczystość wręczenia nagród – 5 grudnia 2014 r.  
 

7. Postanowienia końcowe:  
 

-  zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane 
osobiście, 

-  oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora, 
której decyzje są nieodwołalne, 

-  komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do podziału nagród i wyróżnień 
stosownego do liczby zgłoszonych prac i ich poziomu merytorycznego, 

-  zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi, 
-  regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 

Organizatora (www.pojezierzegostyninskie.pl), 
-  informacje dot. konkursu udzielane są w siedzibie Organizatora, telefonicznie pod nr: 

(24) 261 40 54, a także drogą mailową: stowgmin@wp.pl, 
-  wszelkie kwestie nieuregulowane regulaminem konkursu ostatecznie rozstrzyga 

Organizator.  
 

 
 
 

 

Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl. 
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Załącznik nr 1  
do regulaminu konkursu fotograficznego „Naturalny zakątek Pojezierza Gostynińskiego” 

 

 
 
 

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 
„Naturalny zakątek Pojezierza Gostynińskiego” 

 
1. Tytuł fotoreportażu wraz z krótkim opisem zdjęć:  

 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  

 

2. Imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu:  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................   
 

 .......................................................................................................................................................................................................................................   

   
3. Adres do korespondencji: 

 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  

 

4. Klasa i dane adresowe szkoły, do której uczęszcza niepełnoletni uczestnik 
konkursu: 
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

5. Telefon i adres e-mail uczestnika konkursu lub jego rodzica (opiekuna):  
 

 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  
 

  
  
 
 

PODPIS PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU  
LUB  RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA  
 

 
 ................................................................................................................................................................................................  
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Załącznik nr 2  
do regulaminu konkursu fotograficznego „Naturalny zakątek Pojezierza Gostynińskiego” 

 

 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE 
FOTOGRAFICZNYM „Naturalny zakątek Pojezierza Gostynińskiego” 

 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celach wynikających z regulaminu konkursu 
fotograficznego „Naturalny zakątek Pojezierza Gostynińskiego”, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 
z późn. zm.). Mam prawo dostępu do treści moich danych i prawo do ich poprawiania.     
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celu promocji konkursu i jego rozliczenia, 
a poprzez przekazanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie prawa 
majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
LUB  RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA  
 

 
 ................................................................................................................................................................................................  
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