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REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

"Ptaki krajobrazu rolniczego” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie, Organizacja Pożytku 

Publicznego z siedzibą w Goniądzu 19-110, ul Dolistowska 21, zarejestrowane w Sądzie 

Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000253695,  

NIP 5461331602, REGON 200071703, zwane dalej Organizatorem lub Ptaki Polskie. 

Konkurs „Gospodarstwo przyjazne Przyrodzie” jest organizowany w ramach kampanii pn. 

"Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku 

różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym". Kampania jest realizowana dzięki 

dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

podstawie umowy nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D. 

2. Konkurs organizowany jest w terminie od 8 maja do 30 maja 2018 roku. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu. Przystąpienie do 

Konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

Regulaminu Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

 

4. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Tematem Konkursu są Ptaki krajobrazu rolniczego.  

6. Konkurs polega na wybraniu fotografii realizujących temat Konkursu: Ptaki 

Krajobrazu Rolniczego. Kryteriami wyboru zwycięskich prac będą: wartość estetyczna, 

jakość wykonanego zdjęcia, pomysł, oryginalność oraz osadzenie bohatera zdjęcia w 

krajobrazie rolniczym. Wybór zwycięzcy będzie subiektywną oceną Komisji Konkursowej 

Organizatora.  

 

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie. 

2.1 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które zgłoszą fotografie (maksymalnie 5 

fotografii) swojego autorstwa zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu. Mogą to być 

wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają 

miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które 

posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 

lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych 

przedstawicieli ustawowych. Uczestnikami Konkursów nie mogą być pracownicy i 

przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Za 
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członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

2.2 Zadanie 

Zadaniem konkursowym jest sfotografowanie ptaka lub ptaków krajobrazu rolniczego.  

2.3 Zgłoszenie 

Każdy uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie.   

 

Zgłoszeniem jest:  

a) wysłanie minimalnie jednej fotografii, a maksymalnie 5 fotografii lub wysłanie kolażu 

zdjęć (jeden plik). Pliki poszczególnych fotografii powinny być opisane nazwą 

gatunku/gatunków ptaków, które przedstawiają. Uczestnik zobowiązany jest przesłać 

zdjęcia swojego autorstwa. Fotografie zgłoszone do Konkursu mogą być wykonane 

wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

b) zawarcie w treści wiadomości e-mail oświadczenia: „Przesyłając niniejsze zgłoszenie 

konkursowe akceptuję warunki Regulaminu Konkursu „Ptaki krajobrazu rolniczego” 

zamieszczonego na stronie internetowej http://bukietzpol.pl w zakładce Aktualności. 

Zgłoszenie obejmujące fotografię/fotografie oraz oświadczenie należy przesłać na adres 

e-mailowy: justyna.rozanska@ptakipolskie.pl w terminie realizacji konkursu, tj. od 8 

maja do 30 maja 2018 roku. 

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z 

przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 

Uczestnika. 

III. Zasady przyznawania nagród Konkursowych 

3.1 Kryteriami wyboru zwycięskich prac będą: wartość estetyczna, jakość wykonanego 

zdjęcia, pomysł, oryginalność oraz osadzenie bohatera zdjęcia w krajobrazie rolniczym. 

Oceny fotografii i opisu oraz wyłonienia Zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, 

składająca się z przedstawicieli stowarzyszenia Ptaki Polskie. Wybór zwycięzcy będzie 

subiektywną oceną Komisji Konkursowej Organizatora. 

3.2 Komisja Konkursowa nadzoruje poprawność przeprowadzenia Konkursu. Z czynności 

Komisji zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz 

przyznanych im nagród. 

3.3 Posiedzenia Komisji, podczas którego nastąpi wyłonienie Zwycięzców, odbędzie się 

najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. W Konkursie 

nagrodzonych zostanie 3 Uczestników. 

3.4 Pierwszą Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe o łącznej wartości nie 

przekraczającej 1500 zł, drugą nagrodą – o wartości nie przekraczającej 1000 zł a trzecią 

o wartości nie przekraczającej – 500zł. Nagrody będą wspierały wiedzę i umożliwiały 
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edukację przyrodniczą – wśród nich: aparat fotograficzny, lornetka do obserwacji ptaków 

(dla każdego z trzech zwycięzców), filmy przyrodnicze, albumy przyrodnicze, książki 

przyrodnicze, domki dla owadów, budki lęgowe. 

3.5 Nagrody w Konkursie określone w pkt 3.4 nie podlegają wymianie na ich 

równowartość w formie pieniężnej ani na nagrody innego rodzaju. Ptaki Polskie ponoszą 

zobowiązania podatkowe związane z wartością nagrody. 

3.6 Zwycięzcy Konkursów nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie. 

IV. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursach 

4.1 Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie na stronie internetowej 

kampanii Bukiet z pól http://bukietzpol.pl/w zakładce Aktualności najpóźniej po upływie 

15 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt 3.3 

niniejszego Regulaminu. 

4.2 Po wyborze Zwycięzców Konkursu, Organizator skontaktuje się z tymi osobami drogą 

mailową (na adres, z którego zdjęcia zostały przysłane) celem uzyskania od nich 

dodatkowych danych – imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu, na który może 

zostać wysłana nagroda. Brak odpowiedzi na korespondencję ze strony Organizatora w 

terminie 7 dni od daty jej wysłania oznacza rezygnację z nagrody i zrzeczenie się 

wszelkich roszczeń do niej. 

4.3 Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący 

załącznik nr 1 (Formularz zgłoszeniowy osoby pełnoletniej) lub załącznik nr 2 (Formularz 

zgłoszeniowy osoby niepełnoletniej) do niniejszego regulaminu i przesłać w ciągu 7 dni od 

daty jego otrzymania tradycyjną pocztą (listem poleconym priorytetowym) na adres: 

 

Stowarzyszenie Ptaki Polskie 

Ul. Dolistowska 21 

19-110 Goniądz 

 

Z dopiskiem: Konkurs „Ptaki krajobrazu rolniczego” 

 

4.4 Formularz zgłoszeniowy wypełniony nieprawidłowo lub w sposób niepełny, lub 

zawierający nieprawdziwe dane nie będzie uwzględniany i będzie powodem 

dyskwalifikacji zgłoszenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez 

Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych 

danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody i może rodzić odpowiedzialność 

Uczestnika względem Organizatora oraz osoby trzeciej, której dane zostały podane jako 

dane Uczestnika. 

4.5 Zwycięzca Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że zdjęcia nie były nigdzie 

wcześniej publikowane oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tej 

fotografii, która nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub 

podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. 
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4.6 Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i 

nazwiska oraz opublikowanie nagrodzonej/nych fotografii na stronach internetowych 

Organizatora  (http://bukietzpol.pl/ http://jestemnaptak.pl/ http://www.ptakipolskie.pl/) 

oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych (Facebook 

https://www.facebook.com/ptakipolskie/) 

4.7 Dodatkowo Zwycięzca Konkursu oświadcza, że udziela Organizatorowi Konkursu 

bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z przesłanych fotografii, ich 

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Zwycięzcy Konkursu oświadczają 

jednocześnie, iż w wypadku nagrodzenia ich fotografii udzielają bezterminowej i 

nieodpłatnej licencji na wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie fotografii w dowolny 

sposób, w tym przez Internet, telewizję i inne środki techniczne odpowiednie ze względu 

na potrzeby promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji fotografii oraz 

redakcji i korekty ich opisu przed opublikowaniem. Uczestnikowi nie przysługuje za 

publikację żadne wynagrodzenie. 

4.8 Zwycięzcy Konkursu, jako warunek przyznania im nagrody, będą zobowiązani złożyć 

stosowne pisemne oświadczenia obejmujące zgody wskazane w punkcie 4.5 - 4.7 

powyżej, i przesłać je na adres Organizatora. 

4.9 Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W 

przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) 

Organizator przed wydaniem nagrody, pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród. 

4.10 Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki 

Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda. 

4.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

4.12 Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi jeśli dwie próby dostarczenia za 

pośrednictwem przesyłki kurierskiej okażą się nieskuteczne. W takim przypadku nagroda 

zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi z listy Uczestników spełniającemu warunki 

Konkursu 

V. Postępowanie reklamacyjne. 

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą 

zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. O 

zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez 

Organizatora. 

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, 

jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na 

adres Stowarzyszenie Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, z dopiskiem: 

Konkurs „Ptaki krajobrazu rolniczego”. 
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5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez 

Organizatora. 

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik 

zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w 

terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

 

 

VI. Dane Osobowe 

6.1 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursów odbywa się zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. 

6.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest 

Stowarzyszenie Ptaki Polskie. 

6.3 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. 

Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich 

poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich 

danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody. 

6.4 Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawienia lub usunięcia. 

VII. Postanowienia końcowe 

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej kampanii Bukiet z pól 

http://bukietzpol.pl/ oraz w siedzibie Organizatorów. 

7.1 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

7.2 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, 

jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników. 

7.3 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Stowarzyszenia Ptaki Polskie. 

7.4 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

KONTAKT: Justyna Różańska, tel.: + 48 663 747 737,  

e-mail: justyna.rozanska@ptakipolskie.pl 
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Załącznik 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

OSOBY PEŁNOLETNIEJ  

Konkurs fotograficzny „Ptaki krajobrazu rolniczego” 

(wypełnia jedynie Zwycięzca konkursu) 

 

I Dane Uczestnika Konkursu 

1. Imię: … 

2. Nazwisko: … 

3. Numer telefonu kontaktowego: … 

4. Adres e-mail do kontaktu: … 

5. Adres korespondencyjny: … 

III. Oświadczenie Uczestnika 

• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Ptaki krajobrazu rolniczego”  

oraz akceptuję jego treść. 

• Oświadczam, że zdjęcia, które przesłałem na Konkurs, nie były nigdzie wcześniej 

publikowane oraz że jestem jedynym właścicielem praw autorskich do tych fotografii, a 

także że publikacja tych zdjęć nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr 

osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. 

• Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz opublikowanie 

nagrodzonej/nych fotografii na stronach internetowych Organizatora  (http://bukietzpol.pl/ 

http://jestemnaptak.pl/ http://www.ptakipolskie.pl/) oraz na profilach Organizatora w 

mediach społecznościowych (Facebookhttps://www.facebook.com/ptakipolskie/, Twitter, 

Instagram: jestem_na_ptak, ogrod_na_ptak) 

• Udzielam Organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z 

przesłanych fotografii, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Udzielam 

bezterminowej i nieodpłatnej licencji na wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie 

fotografii w dowolny sposób, w tym przez Internet, telewizję i inne środki techniczne 

odpowiednie ze względu na potrzeby promocji. Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator 

zastrzega sobie prawo do edycji fotografii oraz redakcji i korekty ich opisu przed 

opublikowaniem. 

 

 

 

___________________________________ 

Własnoręczny podpis Uczestnika Konkursu 

 

 

__________________________________ 

Miejscowość i data 
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• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji 

Konkursu, w tym wydania mi nagrody. Administratorem danych osobowych Uczestników 

Konkursu jest stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu, ul. Dolistowska 21, 19-

110 Goniądz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 

wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięzców Konkursu również odebrania 

nagrody. Osobom podającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz 

prawo ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w każdym momencie. 

 

___________________________________ 

Własnoręczny podpis Uczestnika Konkursu 

 

__________________________________ 

Miejscowość i data 
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Załącznik nr 2 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

Konkurs fotograficzny „Ptaki krajobrazu rolniczego” 

Wypełnia opiekun prawny Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią 
 

(wypełnia jedynie Zwycięzca konkursu) 
 
 
I Wyrażenie zgody na udział w Konkursie 

Ja niżej podpisany  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko opiekuna prawnego), 

zamieszkały/-a w 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

(adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość), 

……………………………………………………………………… (nr telefonu kontaktowego),  

wyrażam zgodę na uczestnictwo …………………………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w Konkursie „Ptaki krajobrazu rolniczego” organizowanym 

przez stowarzyszenie Ptaki Polskie z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, 19-110 

Goniądz.  

 

II Dane Uczestnika Konkursu 

1. Imię: … 

2. Nazwisko: … 

3. Numer telefonu kontaktowego: … 

4. Adres e-mail do kontaktu: … 

5. Adres korespondencyjny: … 
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Ptaki  Polskie 
 

ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz KRS 0000253695 
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www.bagnasadobre.plwww.sklepnapTAK.pl   ptakipolskie@ptakipolskie.pl 

IV Oświadczenie 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Ptaki krajobrazu rolniczego”  

oraz akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie na 

warunkach określonych w ww. Regulaminie.  

 

_____________________________________ 

Data, miejsce i własnoręczny, czytelny podpis opiekuna prawnego  

 

W imieniu mojego dziecka: 

 

• Oświadczam, że zdjęcia, które moje dziecko przesłało na Konkurs, nie były nigdzie 

wcześniej publikowane oraz że jest ono jedynym właścicielem praw autorskich do tych 

fotografii, a także że publikacja tych zdjęć nie narusza przepisów prawa, prawem 

chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. 

 

• Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka oraz opublikowanie 

nagrodzonej/nych fotografii na stronach internetowych Organizatora  (http://bukietzpol.pl/ 

http://jestemnaptak.pl/ http://www.ptakipolskie.pl/) oraz na profilach Organizatora w 

mediach społecznościowych (Facebook https://www.facebook.com/ptakipolskie/, Twitter, 

Instagram: jestem_na_ptak, ogrod_na_ptak) 

 

• Udzielam Organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z 

przesłanych fotografii, ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Udzielam 

bezterminowej i nieodpłatnej licencji na wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie 

fotografii w dowolny sposób, w tym przez Internet, telewizję i inne środki techniczne 

odpowiednie ze względu na potrzeby promocji. Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator 

zastrzega sobie prawo do edycji fotografii oraz redakcji i korekty ich opisu przed 

opublikowaniem. 

 

_____________________________________ 

Data, miejsce i własnoręczny, czytelny podpis opiekuna prawnego  

 

 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i Uczestnika Konkursu na 

potrzeby realizacji Konkursu, w tym wydania mi nagrody przez Administratora danych 

– stowarzyszenie Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz 

• Jednocześnie oświadczam, iż wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści 

podanych danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody w każdym czasie, zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, iż 

jestem osobą pełnoletnią, a moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolna, ale niezbędna do udziału w Konkursie.  

 

_____________________________________ 

Data, miejsce i własnoręczny, czytelny podpis opiekuna prawnego 

http://bukietzpol.pl/
http://www.ptakipolskie.pl/
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http://www.sklepnaptak.pl/

