REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OZNAKI
WIOSNY”
Organizator: Nadleśnictwo Jamy, Jamy 5, 86-318 Rogóźno tel. 56 468 97 32,
e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl.
Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2021 r.
Termin ogłoszenia wyników: 14 maja 2021 r.
Termin wręczenia nagród: 1 czerwca 2021 r.
Szczegóły konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Jamy.
2. Celem konkursu jest utrwalenie na fotografii budzącej się do życia przyrody.
3. Konkurs ma charakter zamknięty, mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół
podstawowych
z
terenu
powiatów
chełmińskiego,
grudziądzkiego
i nowomiejskiego oraz Miasta Grudziądz znajdujące się w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa Jamy.
4. Konkurs jest jednoetapowy.
5. Do konkursu można zgłaszać prace nie nagradzane wcześniej w innych
konkursach fotograficznych.
6. Każdy z uczestników może zgłosić trzy fotografie.
7. Warunkiem przystąpienia jest doręczenie wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszenia, stanowiącej załącznik do regulaminu. (Kartę należy przysłać na adres
Organizatora wraz ze zdjęciami).
8. Uczestnicy przesyłają fotografie w wersji elektronicznej na adres
hanna.grudziecka@torun.lasy.gov.pl
8.1. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi.
8.2.Prace powinny być opatrzone tytułem umożliwiającym identyfikację
uczestnika.
8.3.Prace należy nadesłać do 30 kwietnia 2021 r.
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 14 maja r. na stronie internetowej
Nadleśnictwa Jamy https://jamy.torun.lasy.gov.pl
10. Prace nienagrodzone nie będą rozpowszechniane przez organizatorów konkursu.
11. Zgłoszenia nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie zostaną
dopuszczone do udziału w konkursie.
12. Prace nagrodzone zostaną nieodpłatnie wykorzystane do ekspozycji w siedzibie
Organizatora, na jego stronie internetowej oraz w wydawnictwach i publikacjach,
zgodnie z zamierzeniami i potrzebami organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do samodzielnego wyboru eksponowanych i publikowanych prac.
13. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 1 czerwca. W związku z pandemią
i trudną do przewidzenia sytuacją, wręczenie nagród będzie miało miejsce
w szkole, bądź w miejscu zamieszkania laureata. Za zgodą rodziców (opiekunów
prawnych) na stronie internetowej Organizatora zostanie umieszczona informacja
z tego wydarzenia.
14. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
postanowień niniejszego regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych
w
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, Administratorem
Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Jamy, Jamy 5, 86-318 Rogóźno. Państwa
dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych. Pełna treść informacji na temat przetwarzania Państwa danych
osobowych znajduje się na stronie internetowej https://jamy.torun.lasy.gov.pl/ochronadanych-osobowych#.YDzs8dzdiUk
oraz
w
siedzibie
Administratora.
Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie. Zebrane dane będą przetwarzane
przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres
ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Ustawa z dnia 20
marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez
Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście
laureatów konkursu i możliwości odebrania nagrody.

