REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Bociany”
I. Informacje podstawowe
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Bociany” (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja
Przyrodnicza "PRO NATURA" z siedzibą w Trzcinicy Wołowskiej 10 (56-160 Wińsko), wpisaną
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000458008, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9880293340, REGON
022121844 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „bociany.pl”.
3. Sponsorem Konkursu jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei
Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS
0000271591, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.968.805.368 złotych (opłaconym w
całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-7722, REGON 220353024
(dalej: „Sponsor”).
II. Warunki uczestnictwa w konkursie
4. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Regulaminu.
5. Osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą
wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców,
opiekunów prawnych itp.).
6. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a)
pracownicy Fundacji Przyrodniczej PRO NATURA oraz osoby świadczące na rzecz tego
podmiotu prace na podstawie umów cywilnoprawnych,
b)
inne osoby współdziałające z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu,
c)
osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej; przez osoby
najbliższe rozumie się małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych a także małżonków tych osób.

III. Zakres tematyczny konkursu
7. W ramach konkursu Bociany wydzielono trzy kategorie tematyczne:
a)
Bocian biały
Do kategorii „Bocian biały” zgłaszane mogą być fotografie prezentujące dowolny
aspekt życia bocianów, przedstawiony w sposób artystyczny.
b)

Bocian w akcji

Do kategorii „Bocian w akcji” zgłaszane mogą być fotografie reporterskie, jak również
fotografie obejmujące niezwykłe, nietypowe ujęcia zachowa bociana białego.
Wyodrębniając kategorię „Bocian w akcji”, Organizator Konkursu miał na względzie,
że stworzenie fotografii mieszczącej się we wskazanym zakresie tematycznym
odbywać może się kosztem pogorszenia jakości obrazu.
c)

Gniazdo bocianie
Do kategorii „Gniazdo bocianie” zgłaszane mogą być fotografie, których głównym
tematem jest dowolne gniazdo/gniazda bociana białego.

IV. Zasady konkursu
8. Do Konkursu zgłaszane mogą być fotografie w wersji cyfrowej, spełniające wymogi wskazane
w niniejszym Regulaminie, wykonane w dowolnym miejscu i czasie (w tym także przed
ogłoszeniem Konkursu), których tematyka odpowiada kategoriom określonym w punkcie 7.
9. Nadsyłając pracę konkursową, uczestnik winien oznaczyć rok i miejsce wykonania fotografii,
zgodnie z wymogami formularza konkursowego.
10. Dla każdej kategorii uczestnik Konkursu może nadesłać nie więcej niż trzy zdjęcia.
11. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem przez uczestnika Konkursu,
że jest twórcą nadesłanych fotografii oraz że przysługują mu do nich wszelkie autorskie
prawa osobiste i majątkowe, jak również że fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich.
12. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały nigdzie
opublikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
13. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i zapewniają Organizatorowi Konkursu nieograniczone
w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z przesłanych na Konkurs fotografii, w tym do ich
prezentowania, obróbki cyfrowej i wykorzystywania tych fotografii w publikacjach w wersji
elektronicznej i drukowanej. W szczególności nadesłane prace mogą być publikowane na
stronie bociany.pl, na profilu projektu bociany.pl w portalu społecznościom facebook.com
itd.
14. Uczestnicy Konkursu, których prace zostaną nagrodzone lub wyróżnione, przyznają
Sponsorowi nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo korzystania z nagrodzonych
fotografii poprzez ich publikację w materiałach promocyjnych Sponsora oraz umieszczanie ich
na jego stronie internetowej, w celu podania przez Sponsora do publicznej wiadomości
informacji o pełnieniu roli Sponsora Konkursu. Jednoczenie uczestnicy Konkursu, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, zrzekają się prawa do wynagrodzenia z tytułu korzystania
przez Sponsora z wyróżnionych lub nagrodzonych zdjęć w sposób określony w niniejszym
punkcie.
15. Organizator zastrzega, że prace zgłoszone do udziału w Konkursie, prace zdyskwalifikowane,
jak również wyłączone z Konkursu nie będą zwracane osobom zgłaszającym.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie ich
wysyłki.

17. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu i
niniejszego Regulaminu. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Jury
Konkursu.
V. Warunki techniczne prac konkursowych
18. Prace w formie elektronicznej, spełniające określone w niniejszym Regulaminie wymogi
techniczne, należy przesłać do Organizatora Konkursu na adres: konkurs@bociany.pl lub
listownie na adres Organizatora.
19. Wraz z pracami konkursowymi należy przesłać wypełniony i opatrzony czytelnym podpisem
autora prac formularz konkursowy w formie skanu dokumentu na adres konkurs@bociany.pl
lub w formie papierowej na adres Organizatora Konkursu.
a. Formularz konkursowy można pobrać ze strony www.bociany.pl. Brak prawidłowo
wypełnionego formularza dyskwalifikuje nadesłaną pracę.
20. W przypadku prac dostarczonych w postaci cyfrowej, na nośnikach CD/ DVD lub innych
nośnikach informatycznych powyższe dane dotyczące każdej z fotografii mogą być zawarte w
pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie Word (format: txt, rtf, doc) lub
wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy
do identyfikacji z odpowiednim opisem.
21. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny spełniać następujące warunki techniczne:
a. W kategorii „Bocian biały”- wymiary minimum 1100 x 1500 pikseli dla obrazu 10 x13
cm (300 dpi);
b. W kategoriach: „Bocian w akcji” i „Gniazdo bocianie” rozmiar przesyłanego pliku nie
powinien by mniejszy ni 250 KB, wymiary plików dowolne;
c. Rozmiar przesyłanego pliku, w żadnym wypadku nie powinien przekracza 10 MB;
d. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki (np. cyfry, daty itp.),
będą niżej oceniane.
e. Pliki nadsyłane powinny być wyłącznie w formacie: tif, jpg, lub png.

VI. Termin nadsyłania prac, ocena prac, ogłoszenie wyników
22. Termin rozpoczęcia przyjmowania prac konkursowych ustala Organizator. O ustaleniu tego
terminu Organizator ogłosi na portalu społecznościowym facebook.com, na stronie
bociany.pl, a także na stronach Sponsora, jeśli ten wyrazi na to zgodę i uzna to za stosowne.
23. Zdjęcia należy nadsyłać do 30.10.2017 r. do godziny 24.00 włącznie.
24. Zdjęcia, które wpłyną do Organizatora po tym terminie nie będą oceniane.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy konkursowej, która nie odpowiada
wymogom określonym w niniejszym Regulaminie, w tym nie mieści się w zakresie
tematycznym Konkursu lub w odniesieniu do której Organizator powziął wiadomości o braku
prawdziwości danych zamieszczonych na formularzu konkursowym złożonym przez
uczestnika zgodnie z punktem 19 niniejszego Regulaminu.
26. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2017 r.
27. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.
28. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

29. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.bociany.pl, na profilu projektu
bociany.pl w portalu społecznościowym facebook.com, a także na stronach Sponsora, jeśli
ten wyrazi na to zgodę i uzna to za stosowne.
30. Laureaci Konkursu o jego wynikach powiadomieni zostaną również indywidualnie drogą
mailową.
31. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody zgodnie z informacją z ogłoszenia
konkursowego niniejszego Regulaminu.

VII. Nagrody
1. Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest Sponsor.
2. W każdej z trzech kategorii Konkursu nagrodą główna jest zestaw gadżetów o wartości nie
mniejszej niż 500 zł netto. Nagrodę główną otrzyma jedna praca w danej kategorii.
3. W każdej z trzech kategorii wyróżnionych zostanie dodatkowo 5 (pięć) prac. Twórcy
wyróżnionych prac nagrodzeni zostaną gadżetami o wartości nie mniejszej niż 100 zł netto.
4. Nagrody nie podlegaj wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

VIII. Zagadnienia prawne
5. Bocian biały, jego lęg i gniazdo w Polsce podlegają ochronie prawnej. Organizator konkursu
pragnie pouczyć uczestników o odpowiedzialności etycznej i karnej w wypadku postępowania
powodującego płoszenie ptaków chronionych, porzucenie przez nie lęgu lub prowadzące do
zniszczenia gniazda. Bocian biały jest gatunkiem, który można fotografować w miejscach
publicznie dostępnych, ale czyniący to uczestnicy Konkursu powinni mieć na względzie dobro
tego pięknego ptaka. Równocześnie Organizator Konkursu przestrzega przed
nieodpowiedzialnymi działaniami, które mogą narazić na jakiekolwiek niebezpieczeństwo
wykonujących fotografie konkursowe.
6. Organizator Konkursu i Sponsor nie ponoszą odpowiedzialności za postępowanie
uczestników Konkursu w trakcie wykonywania prac konkursowych, które prowadziłoby do
naruszenia prawa lub zagrażałoby mieniu, zdrowiu lub życiu uczestnika Konkursu lub osób
trzecich.
7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był
w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych w tym siły wyższej,
b. nie doręczenia/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez
uczestnika danych adresowych lub podaniem danych nieprawidłowych.
8. Dane uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2002.101.926 z pón. zm.). Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym
celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w
rozumieniu powołanej ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia

udziału w Konkursie. Dane uczestników Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni lub
wyróżnieni, zawarte w Formularzach zgłoszeniowych, nie będą upublicznione.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.07.2017 roku.

