
Regulamin II konkursu fotograficznego 
„R6g Zb ram Ira w obiektywie" 

1. Konkurs organizowany jest przez Regionaln^ Dyrekcj^ Lasow Pahstwowych 

w Krakowie, 31-159 Krakow, Al. Stowackiego 17a i Nadlesnictwo Niepotomice, 32-005 

Niepotomice, ul. Mysliwska 41 . 

2. Konkurs ma charakter otwarty. 

3. Osoby niepelnoletnie mog^ wziqc udzial w konkursie za zgod^ rodzicow lub opiekunow 

prawnych. 

4. Udzia^ w konkursie jest bezptatny. 

5. Tematyka dotyczy konkursu sygnalistyki mysliwskiej „R6g Zbramira". Zdj^cia mog^ 

dotyczyc wszystkich dotychczasowych 7 edycji konkursu. 

6. Uczestnik moze zgtosic maksymalnie 5 zdj^c na jedn^ edycj^, w formie cyfrowej. 

7. Wymagania techniczne: 

1. pliki o minimalnej wielkosci 8 milionow pikseli, 

2. fotografie zapisane w formacie JPG lub TIF, 

3. prace nalezy przestac wraz z kart^ zgtoszenia, przy czym maksymalny rozmiar 

pojedynczej wiadomosci e-mail nie moze przekroczyc 15mb. 

4. wszystkie pliki nalezy umiescic w folderze zatytutowanym nazwiskiem 

i pierwsz^ literq imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna skladac si^ 

z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan 

Kowalski przysyta dwie fotografie zatytutowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. 

Numer musi bye zgodny z podanym w zgtoszeniu. 

8. Uczestnik, zgtaszaj^c si§ do konkursu oswiadcza, iz przystuguj^ mu wyt^czne 

i nieograniczone prawa autorskie do nadestanych fotografii. Ponadto oswiadcza, ze 

wyraza zgod^ na wielokrotne, nieodptatne publikowanie nagrodzonych fotografii, a takze 

na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczegolnosci na 

utnA/alanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii kazd^ technik^, w tym m. in. 

drukarsk^, reprograficzn^, zapisu magnetycznego, cyfrow^, audiowizualn^, na 

jakichkolwiek nosnikach, bez ograniczeri co do ilosci i wielkosci naWadu, oraz 

rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udost^pnianie w taki sposob, aby kazdy 

mogt miec do nich dost^p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci 

w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komorkowych oraz 

opublikowanie jego imienia, miejscowosci zamieszkania w materiatach promocyjnych 

zwi^zanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru w zakresie publikacji przestanych prac. 



10. W wypadku naruszenia praw autorskich, maj^tkowych, b^dz zwi^zanych z ochronq 

wizerunku osob trzecich, uczestnik konkursu ponosi catkowit^ odpowiedzialnosc karnq 

1 finansow^ za popetniony czyn i zobowiqzuje si^ do zadoscuczynienia z^daniom strony 

pokrzywdzonej. 

11. Karty zgloszenia ze zdj^ciami nalezy nadsytec na adres 

hanna.karczmarska(5)krakow.lasv.qov.pl do dnia 18 marca 2016 r. (decyduje data 

wptywu) z dopisklenn: „R6g Zbramira w obiektywie". 

12. Nadestanie prac jest jednoznaczne z akceptacj^ niniejszego Regulaminu. 

13. Organizator konkursu ma prawo odrzucic prace niezgodne z Regulaminem, odbiegajqce 

od tematu, wadliwe technicznie i takie, ktore b^d^ wykonane wbrew zasadom 

przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z ktorym mozna zapoznac si? na stronie 

internetowej: www.zpfp.pl. 

14. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie lub zagini^cie prac 

w trakcie przesytki. 

15. Uroczystosc ogtoszenia wynikow i wreczania nagrod odbedzie si? podczas zakohczenia 

konkursu „ VIII Malopolski Konkurs Sygnalistyki Mysliwskiej O R6g Zbramira Krakow-

Niepotomice 2016" w dniu 16 kwietnia 2016 r. Werdykt Jury konkursu, powotanego przez 

Organizatorow jest ostateczny i nie podlega odwotaniu. 

16. Organizator konkursu uhonoruje laureatow nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. 

Dopuszczalne jest przyznawanie nagrod i wyroznieh w niniejszym konkursie przez 

niezalezne instytucje i osoby prywatne. 

17. Wystawa pokonkursowa prac b?dzie miata miejsce w czasie trwania „ Vlll Matopolski 

Konkurs Sygnalistyki Mysliwskiej O Rog Zbramira Krakow- Niepotomice 2016" w dniu 16 

kwietnia 2016 r. 

18. Udziat w konkursie jest rownoznaczny z wyrazeniem przez osoby uczestnicz^ce zgody 

na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby 

konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 

29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z poz. zm.). 

19. Wi?cej informacji na stronach: www.krakow.lasy.gov.pl, a takze pod nr tel. 12 63 05 226 

D y r e k t o r 
Regionalnej Dyrekcji 
Lasow Panstwowych 


