
Załącznik  
do uchwały Nr CLXI/3110/2020 

Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 2 lipca 2020 r. 

 
 

 
REGULAMIN I EDYCJI 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
na najlepszą fotografię przyrodniczą z regionu lubelskiego 

„Kierunek lubelskie krajobrazy” 
 
 
 

§ 1. Idea konkursu 
1. Celem konkursu jest promocja potencjału przyrodniczego województwa lubelskiego oraz edukacja 

ekologiczna – uwrażliwianie uczestników konkursu na kwestie ochrony środowiska.  
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej w oryginalny sposób 

niepowtarzalne piękno lubelskich krajobrazów, w tym przyrody ożywionej i nieożywionej  
w ramach następujących kategorii konkursowych: 
a) Lubelskie parki krajobrazowe – fotografia powinna być wykonana na terenie jednego 

z siedemnastu parków krajobrazowych znajdujących się w granicach województwa 
lubelskiego (wykaz parków znajduje się na stronie: http://parki.lubelskie.pl/parki-
krajobrazowe).  

b) Roztoczański Park Narodowy – fotografia powinna być wykonana na terenie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego.   

c) Poleski Park Narodowy – fotografia powinna być wykonana na terenie Poleskiego Parku 
Narodowego.   

d) Lubelskie pszczoły i pasieki – fotografia powinna być wykonana na terenie województwa 
lubelskiego i być związana z tytułem kategorii. 

 

§ 2. Organizacja konkursu 
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Województwo Lubelskie. 
2. Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie. 
3. Partnerami konkursu w poszczególnych kategoriach konkursowych są: 

a) Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – w kategorii „Lubelskie parki krajobrazowe”, 
b) Roztoczański Park Narodowy – w kategorii „Roztoczański Park Narodowy”, 
c) Poleski Park Narodowy – w kategorii „Poleski Park Narodowy”, 
d) Wojewódzki Związek Pszczelarzy – w kategorii „Lubelskie pszczoły i pasieki”, 
e) Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim – w kategorii „Lubelskie pszczoły 

i pasieki”, 
f) Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie – w kategorii „Lubelskie pszczoły i pasieki”, 
g) Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie – w kategorii „Lubelskie pszczoły i pasieki”, 
h) Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka” w Pszczelej Woli -– w kategorii „Lubelskie 

pszczoły i pasieki”, 
i) Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka” w Lublinie – w kategorii „Lubelskie pszczoły i pasieki”, 
j) Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej – w kategorii „Lubelskie pszczoły i pasieki”. 

4. Partnerami medialnymi w konkursie są: 
a) Cudzechwalicie.com, 
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b) Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
c) TVP 3 Lublin, 
d) Radio Lublin, 
e) Dziennik Wschodni, 
f) Radio Freee w Lublinie, 
g) Katolickie Radio Zamość. 

5. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska. 
 

§ 3. Uczestnicy konkursu 
1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która 

profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Współorganizatora i członkowie jury 

oraz ich najbliższa rodzina.  
3. Pracownicy podmiotów wymienionych w § 2 ust. 3 (partnerzy konkursu) oraz ich najbliższa rodzina 

nie mogą brać udziału jedynie w kategorii, w której pełnią rolę partnera. 

 

§ 4. Zasady udziału w konkursie 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  
2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić maksymalnie po trzy fotografie w każdej 

z kategorii konkursowych wymienionych w § 1 ust. 2.  
3. Fotografie konkursowe należy wykonać w dniach od 3 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
4. Do konkursu będą przyjmowane jedynie fotografie w formacie JPG lub PNG. 
5. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia fotografii wykonanych smartfonem. 
6. W konkursie nie mogą brać udziału fotografie typu „selfie”. 
7. Przy fotografowaniu obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej należy przestrzegać prawa 

z zakresu ochrony przyrody. 
8. Na  fotografii nie może być uchwycony wizerunek uczestnika lub innych osób. Fotografia ma 

zawierać tylko obiekty opisane w pkt. 7. Prace zawierające wizerunek jakiejkolwiek osoby będą 
odrzucane.  

9. Fotografie nadesłane na konkurs powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami 
autorskimi.  

10. Nie można zgłaszać prac nagrodzonych i wyróżnionych w innych konkursach fotograficznych. 
11. Zgłoszona praca nie może brać udziału w innym konkursie fotograficznym. 
12. Fotografie mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej. Zmiany 

polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedozwolone. Dopuszcza się jedynie 
możliwość kadrowania. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. 
daty) będą dyskwalifikowane. 

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu 
wraz z załącznikiem zawierającym wymagane oświadczenia. Uczestnik konkursu ma obowiązek 
złożyć oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku w celu wyłonienia zwycięzcy 
i przyznania nagrody oraz promocji wydarzenia.  

14. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. 
Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji 
i promocji konkursu. 

15. Formularz karty i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora: 
www.lubelskie.pl/srodowisko oraz w siedzibie Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wypełnione kartę zgłoszenia 
i oświadczenia należy dostarczyć razem ze zgłaszanymi zdjęciami w sposób wskazany w § 5. 

16. Nie będą brane pod uwagę prace bez dołączonej karty i oświadczeń. 

http://www.lubelskie.pl/
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§ 5. Forma i termin nadsyłania prac 
1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać w jeden z poniższych sposobów: 

a) za pośrednictwem internetu – wypełniając jedną z dwu elektronicznych kart zgłoszenia wraz 
z oświadczeniem zamieszczonych pod adresem www.lubelskie.pl/srodowisko, przy czym:  
▪ osoby posiadające konto Google wypełniają „elektroniczną kartę zgłoszenia dla 

użytkowników konta Google wraz z oświadczeniami”,  która umożliwia jednoczesne 
zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie fotografii konkursowych; 

▪ osoby nieposiadające konta Google wypełniają „elektroniczną kartę zgłoszenia dla 
pozostałych uczestników wraz z oświadczeniami”, a następnie dosyłają konkursowe 
fotografie na adres srodowisko@lubelskie.pl. Fotografie można przesłać bezpośrednio 
na ww. adres jako załącznik do wiadomości e-mail bądź za pośrednictwem jednego 
z bezpłatnych serwisów, np.  www.wetransfer.com, www.myairbridge.com itp.; 

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wypełniając pobraną ze strony 
www.lubelskie.pl/srodowisko kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniami w pliku Word oraz 
przesyłając ją razem z konkursowymi fotografiami zapisanymi na nośniku elektronicznym na 
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Środowiska i Zasobów 
Naturalnych, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY 
KIERUNEK LUBELSKIE KRAJOBRAZY). Zgłoszenia można także dostarczyć osobiście do 
Kancelarii Ogólnej UMWL mieszczącej się na parterze budynku przy ul. Artura Grottgera 
4 w Lublinie. Prace powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie z napisem „KONKURS 
FOTOGRAFICZNY  KIERUNEK LUBELSKIE KRAJOBRAZY”. Przesłana karta zgłoszenia wraz 
z załącznikiem musi być opatrzona własnoręcznym podpisem rozumieniu art. 78 § 1 kodeksu 
cywilnego.   

2. Każdy plik ze zdjęciem biorącym udział w konkursie należy nazwać wg schematu: 
Kategoria_Imię_Nazwisko_numer fotografii, przy czym w miejscu kategorii należy wpisać jeden ze 
skrótów: RPN (Roztoczański Park Narodowy), PPN (Poleski Park Narodowy), LPK (Lubelskie parki 
krajobrazowe) LPP (Lubelskie pszczoły i pasieki), np. LPK_Jan_Kowalski_1. 

3. Prace należy zgłaszać w terminie od 3 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r. W przypadku zgłoszeń 
wysyłanych pocztą tradycyjną lub dostarczanych osobiście liczy się data przyjęcia/wpływu do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

4. Uczestnik przesyłając zgłoszenie, wyraża zgodę na publikację przez Organizatora zgłoszonych 
fotografii na Instagramie Organizatora. Jednocześnie uczestnik, publikując zgłoszone fotografie 
w dniach od 3 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. na swoim koncie Instagram z hasztagiem 
#kieruneklubelskiekrajobrazy, ma możliwość ubiegać się o nagrody specjalne wymienione 
w § 7 ust. 2. 

5. O nagrody specjalne mogą również ubiegać się osoby, które nie zgłosiły fotografii do konkursu 
w sposób wymieniony w § 4, ale które opublikowały je w dniach od 3 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 
2020 r. na swoim koncie Instagram z hasztagiem #kieruneklubelskiekrajobrazy, przy czym autorzy 
takich fotografii wyrażają zgodę na ich repostowanie na Instagramie Organizatora. Decyzję 
o zakwalifikowaniu do konkursu danej fotografii podejmie Organizator, który skontaktuje się z jej 
autorem celem uzyskania wymaganych w konkursie zgód. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora około dwa tygodnie 
po zakończeniu terminu nadsyłania prac. Jednocześnie laureaci i osoby wyróżnione zostaną 
powiadomieni indywidualnie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle 
zabezpieczonych prac. 

§ 6. Jury 
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, złożone z pracowników 

Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL, a także osób zaproszonych do udziału 
w pracach Jury, w tym fotografików reprezentujących stowarzyszenia i związki twórcze regionu.  

http://www.lubelskie.pl/srodowisko
mailto:srodowisko@lubelskie.pl
http://www.wetransfer.com/
http://www.myairbridge.com/
http://www.lubelskie.pl/srodowisko
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2. Pełny skład Jury zostanie podany na stronie: www.lubelskie.pl/srodowisko.  

3. Decyzja Jury o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna 
i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

 

§ 7. Nagrody i wyróżnienia 
1. Autorom najciekawszych prac w każdej z czterech kategorii konkursowych wymienionych  

w § 1 ust. 2 zostaną przyznane następujące nagrody:  
I nagroda: karta zakupowa o wartości 2000 zł (x4), 
II nagroda: karta zakupowa o wartości 1500 zł (x4),  
III nagroda: karta zakupowa o wartości 1000 zł (x4), 

2. Spośród fotografii zamieszczonych na Instagramie z hasztagiem #kieruneklubelskiekrajobrazy, 
o których mowa w § 5 ust. 4, zostaną przyznane dodatkowo następujące nagrody: 
I nagroda: karta zakupowa o wartości 2000 zł, 
II nagroda: karta zakupowa o wartości 1500 zł,  
III nagroda: karta zakupowa o wartości 1000 zł, 

3. Jury konkursu może przyznać maksymalnie po 5 wyróżnień w każdej kategorii.  
4. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana przez Organizatora na stronie 

internetowej www.lubelskie.pl/srodowisko.  
5. Jury w związku z niezadowalającym poziomem prac ma prawo nie przyznania wszystkich nagród 

w poszczególnych kategoriach lub ich innego rozdysponowania. Partnerzy konkursu mogą 
przyznać także dodatkowe nagrody.  
 

§ 8. Prawa autorskie 
1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu nie ogranicza praw autorskich ich właściciela, który poprzez 

zgłoszenie udziela Organizatorowi i Współorganizatorowi konkursu zgody oraz licencji na 
bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych w konkursie zdjęć we wszelkich materiałach 
i działaniach informacyjnych i promocyjnych regionu lubelskiego, na warunkach określonych 
w regulaminie i oświadczeniach. 

2. Udzielenie licencji jest jednoznaczne z tym, iż przekazane fotografie mogą zostać umieszczone na 
stronie internetowej oraz profilach społecznościowych Organizatora i Współorganizatora oraz 
wykorzystywane w materiałach informacyjno-promocyjnych wykonanych na zlecenie 
Województwa Lubelskiego, takich jak foldery, mapy, broszury, publikacje książkowe, albumy, 
reklama w prasie, reklama wielkoformatowa na stoiskach targowych, festynach i innych imprezach 
masowych z zachowaniem praw autorskich. Licencja zostaje udzielona na następujących polach 
eksploatacji bezpośrednio związanych z zakresem udzielonej licencji: rozpowszechniania fotografii 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, utrwalania i zwielokrotniania fotografii techniką 
drukarską, reprograficzną lub cyfrową w nieograniczonej liczbie, wprowadzania fotografii do 
pamięci komputera i zwielokrotniania każdą dostępną techniką. 

3. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane do promocji województwa, pozostają 
własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator i Współorganizator nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez 
osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu ponosi 
odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych wykonanych fotografii. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 
1. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia 

terminu zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
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2. Organizatorowi i Współorganizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania 
przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu. 

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 
regulaminu. 

5. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – Oddział Ochrony Przyrody i Informacji 
o Środowisku – tel. (81) 44 16 764 lub sekretariatu (81) 44 16 727, email: srodowisko@lubelskie.pl. 

 


