
 
 

REGULAMIN 
Konkursu Fotograficznego 

„LASY WARMIŃSKIE I ICH MIESZKAŃCY” 
 

I. Przepisy ogólne 
 

1 ORGANIZATOR: 
 Starosta Lidzbarski  
 ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński 
 tel. 89 767 79 00  
2. REALIZUJĄCY: 
 Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 
 Wydział Ochrony Środowiska 
 ul. Wyszyńskiego 37, pokój nr 308, tel. 89 767 79 35, 89 767 79 36  
3. CELE KONKURSU: 
a) ukazanie piękna i bogactwa przyrody powiatu lidzbarskiego, 
b) rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej, 
c) prezentacja różnorodności świata roślin, zwierząt, grzybów, których środowiskiem życia 

i bytowania są lasy,  
d) prezentacja funkcjonowania lasu,  
e) pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 
4. UCZESTNICY: 
Konkurs organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lidzbarskiego. 
(Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych). 
 

II. Warunki konkursu 
 

1. Na konkurs należy przesłać:  
a. zdjęcia ukazujące rośliny, zwierzęta lub grzyby, których środowisko życia i bytowania 

stanowi las,  
b. zdjęcia ukazujące życie lasu. 

2. Należy unikać zdjęć pejzaży. 
3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie przez 

uczestnika konkursu; 
4. Uczestnik konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie 3 prace fotograficzne własnego 

autorstwa; 



5. Fotografie należy przesłać w postaci odbitek w formacie 20 x 30 cm oraz nagrane na 
płycie CD. 

6. Prace zgłoszone do konkursu muszą być opisane w następujący sposób:  
a. odbitki na odwrocie powinny zawierać: godło autora, miejsce przedstawione na 

fotografii, 
b. pliki cyfrowe powinny zawierać w nazwie: godło autora oraz miejsce przedstawione na 

fotografii. 
7. Godło używane w konkursie, zamiast imienia i nazwiska, ma zapewnić uczestnikowi jego 

anonimowość, a tym samym bezstronność komisji konkursowej przy ocenianiu fotografii: 
a. godło nie może sugerować jego nazwiska i imienia oraz innych jego danych osobowych, 
b. godło musi się składać z co najmniej trzech rożnych liter i trzech różnych cyfr, 
c. znaki literowe i cyfrowe muszą być zapisane jednym ciągiem bez użycia spacji i bez 

łączników. 

Uwaga – odbitki/CD – uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu ! 
8. Prace wraz z osobną kopertą, opatrzoną godłem autora, w której powinna znajdować się 

podpisana karta zgłoszenia – (załącznik nr 1 dla osób pełnoletnich, a załącznik nr 2 dla 
osób niepełnoletnich), należy nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 
nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:  

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, 
ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński 

z dopiskiem 
„Konkurs Fotograficzny” 

9. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego; 
10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały dotąd publikowane, 

nagradzane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie; 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości 

technicznej; 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac przysłanych po terminie, 

niespełniających wymienionych wyżej wymogów technicznych lub niezgodnych z celami 
konkursu; 

13. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 
również z niego wyłączonych. 

 
III. Przebieg Konkursu 

 
1. Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2017r. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza 

akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie; 
2. Prezentacja prac oraz rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu 

nastąpi 14 czerwca 2017r. 
 

IV. Ocena prac 
 
1. Kryterium oceny będzie: 
a.  poprawność merytoryczna ( zgodność z tematem) /0-5 punktów/, 
b. estetyka (kompozycja, ostrość, punkt odniesienia) /0-5 punktów/, 
c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu) /0-5 punktów/. 
2. Do oceny nadesłanych prac Organizator powołuje komisję konkursową; 



3. Komisja wyłoni zwycięzców i wyróżnionych, oceniając zgodność pracy z celami 
konkursu i ogólny wyraz artystyczny. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie 
podlega odwołaniu; 

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub mailowo 
o wynikach Konkursu oraz terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród; 

5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej powiatu lidzbarskiego. 
 

V. Nagrody:  
 

1. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za I, II, i III miejsce oraz 3 wyróżnienia 
w każdej kategorii wiekowej; 

2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas uroczystego 
wręczenia nagród; 

3. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
 

VI. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs 
 

1. Prace zostaną zamieszczone w albumie przyrodniczym oraz w kalendarzu ściennym, który 
Starosta Lidzbarski wyda po zakończeniu konkursu. 

2. Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność organizatora konkursu. 
3. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych 

imieniem i nazwiskiem autora) w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac 
nadesłanych na Konkurs w różnych miejscach, w sieci Internet, materiałach drukowanych, 
na wystawach, konferencjach, targach oraz na  innych imprezach specjalnych, 
skierowanych do społeczeństwa; 

4. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach. 
Upoważnienie do korzystania z fotografii na wszystkich wyżej wymienionych polach 
eksploatacji następuje nieodpłatnie. 
 

VII. Inne postanowienia 
 

1. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez 
złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia; 

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu; 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac z winy 

poczty lub nadawcy; 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. 
 
 
 


