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„PARK W OBIEKTYWIE” 
 
Regulamin konkursu fotograficznego  na potrzeby projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w 
miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”, nr POIS.02.05.00-00-0125/16-00, 

współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. 

 
1. Organizatorem konkursu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. 
 
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 
 
3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do obserwacji przyrody, uwrażliwienia na estetykę 
otoczenia. podkreślenie znaczenia zieleni w krajobrazie miast, wpływu zieleni miejskiej na 
niwelowanie zmian związanych z ocieplaniem się klimatu. 
4. Tematyką konkursu jest ukazanie piękna i użyteczności publicznej parku utworzonego lub 
zrewitalizowanego w ramach Projektu.  
Prace powinny przedstawiać rezultaty realizacji Projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach 
na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” i dotyczyć Parków objętych tym projektem, 
tzn.: 

a. Na terenie Miasta Białogard: Park im. Prof. Leona Mroczkiewicza 
b. Na terenie Miasta Kołobrzeg: Skwer Pana Tadeusza oraz tereny zielone przy Al. Jana Pawła 

II (dawniej: ul. Walki Młodych) 
c. Na terenie Miasta Szczecinek: Skwer przy osiedlu M. Kopernika – strefa aktywnego 

wypoczynku w Szczecinku; Lasek komunalny nad Jeziorem Trzesiecko wzdłuż ul. Tadeusza 
Kościuszki; teren wokół Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. St. Staszica oraz obsadzenia 
wokół Starostwa Powiatowego w Szczecinku. 

d. Na terenie Bornego Sulinowa: tereny na obszarze całej miejscowości 
e. Na terenie Gościna: park miejski przy rzece Goścince 
f. Na terenie Karlina: park przy ulicy Nadbrzeżnej oraz park przy ulicy Parkowej 
g. Na terenie Połczyna-Zdroju: skweru przy Placu 1000-lecia 
h. Na terenie Tychowa: nowoutworzony Park miejski w Tychowie 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na wpływ terenów zieleni na zwiększenie różnorodności 
biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych oraz 
funkcjonowanie terenu jako siedliska organizmów żywych. Ponadto warto podkreślić użyteczność 
terenów parkowych dla potrzeb wypoczynku oraz relaksu mieszkańców miast. 
 
5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy podzieleni zostaną na 
trzy kategorie wiekowe: 6-9 lat, 10-12 lat i 13 – 15 lat.   
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6. Na konkurs należy przysłać: 
a. zdjęcia ukazujące pejzaż parku, rośliny i zwierzęta żyjące w danym parku, 
b. zdjęcia mogą ukazywać małą infrastrukturę utworzoną w ramach Projektu, 
c. zdjęcie należy podpisać (podać miejsce gdzie zdjęcie zostało wykonane),  
d. technika wykonania zdjęć jest dowolna, ale muszą być one przekazane w formie plików 
cyfrowych (JPG).  
e. zdjęcia muszą zostać wydrukowane w formacie 20cm x 30cm lub formacie A4 oraz zapisane 
na nośniku elektronicznym /płyta CD lub pendrive/. Minimalna rozdzielczość zdjęcia - 300 dpi. 
Zdjęcia oraz płyty muszą być podpisane. 

 
7. Prace należy wykonać indywidualnie. Uczeń może zgłosić maksymalnie trzy prace. 
8. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa 
powołana przez Organizatora, do zadań której należeć będzie:  

1) czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu;  
2) wyłonienie zdobywców nagród oraz wyróżnień.  
 

9. Skład Komisji Konkursowej zostanie ustalony przez Organizatora. Komisja Konkursowa podczas 
oceny nadesłanych prac kierować się będzie następującymi kryteriami:  

1) pomysłowość i  atrakcyjność zdjęcia, 
2) różnorodność polskiej przyrody, bogactwo krajobrazu, gatunków. 

 
10. Nagrodami w konkursie są : 

- za zajęcie pierwszego miejsca – tablet 
- za zajęcie drugiego miejsca – telefon komórkowy 
- za zajęcie trzeciego miejsca – smartwatch 
- za zajęcie czwartego miejsca - głośnik jbl 
- przyznanych zostanie także 6 wyróżnień. Nagrodami będą słuchawki bezprzewodowe. 

 
11. Z nadesłanych fotografii zostaną wybrane najlepsze prace i wydane w formie albumu. 
 
12. W każdej kategorii wiekowej przyznawane są nagrody za 4 pierwsze miejsca oraz po 2  
wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej niż zakładana liczby 
wyróżnień.   
 
13. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie. 
 
14. Wraz z pracami należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia- jest to warunek przyjęcia prac do 
konkursu. W przypadku występowania na zdjęciu osób z widoczną twarzą lub możliwych do 
zidentyfikowania w inny sposób, należy dołączyć zgodę osoby występującej na zdjęciu na 
publikację jego wizerunku. 
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15. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora:  
 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
Ul. Szymanowskiego 17 
78-230 Karlino z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY - „PARK W OBIEKTYWIE” 
Liczy się data stempla pocztowego.                                                        
 
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w  trakcie 
przesyłki. 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a.  nieinformowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone. Informacje o wynikach 
konkursu zostaną podane na stronie internetowej do dnia - 30.09.2022r.   
b. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych  autorów 
w środkach masowego przekazu informacji, 
c. bezpłatnego przejęcia do archiwum Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie 
zgłoszonych prac . 

 
18. Uczestnicy konkursu oświadczają, iż wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe 
wykorzystanie tej fotografii, jej utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na 
rozpowszechnianie w publikacjach i na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty (z podaniem nazwiska autora). Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w 
konkursie. 
 
19. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, 
jednakże podanie danych w zakresie określonym w karcie zgłoszeniowej jest warunkiem wzięcia 
udziału w Konkursie.  
Dane zdobywców nagród i wyróżnień Konkursu: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, informacje o 
zajętym miejscu/wyróżnieniu zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 
Uczestnika.  
 
20. Terminarz: 

a. nadsyłanie prac do 10.09.2022r. 
b. informacja o wynikach: do 30.09.2022r. – strona www.parseta.org.pl 
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c. nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej konferencji, o terminie której 
zwycięzcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
21. Werdykt jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 
 
22. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  
 
23. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania Konkursu, jak 
również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego 
niezależnych.  
Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu w przypadku 
zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników spełniających wymogi formalne.  
 
24. W przypadku pytań prosimy o kontakt:  

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  
Ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino  
Dorota Moursy 
Tel. +48 94 716 63 38 
dm@parseta.org.pl 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

na konkurs fotograficzny pn. „PARK W OBIEKTYWIE” 
 

Imię i nazwisko autora pracy…………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy……………………………………………………………………………………………………………… 

Kategoria wiekowa ………………………………………………………………………………………………… 

Kontakt / tel.stacj.tel kom, e-mail/ …………................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                              
                                                                          …………………………………………. 
                                                                                      podpis opiekuna prawnego 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się  z treścią regulaminu Konkursu i akceptuję 
wszystkie jego postanowienia. 
2. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą. 
3. Oświadczam, że zdjęcie zostało wykonane przez moje dziecko i przysługują jemu - jako 
twórcy, wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe, w pełnym zakresie, bez żadnych 
ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.  
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeniesienie na Związek Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty w Karlinie nieodpłatnie, w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieokreślony 
autorskich praw majątkowych do zdjęć na następujących polach eksploatacji: 
- wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową, 
5. W trakcie konkursu i wręczania nagród mogą być robione zdjęcia i filmy, które zostaną 
wykorzystane dla celów informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Związku Miast i 
Gmin Dorzecza Parsęty.  
Poprzez zgłoszenie do konkursu oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie 
wizerunku uczestnika przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 
6. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o 
wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku. 
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7. Klauzula dla potrzeb przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia zapisów 
oraz uczestnictwa w konkursie fotograficznym (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych). 
8. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej  dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych w celu uczestnictwa w konkursie. 
 

 
 

 
............................................................ 

Miejscowość i data 

 
..................................................................... 

Podpis opiekuna prawnego 
Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


