
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

,,Kielce Naturalnie czyli przyroda i rekreacja w obiektywie’’ 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Geopark Kielce  
z siedzibą w Kielcach 25-202, przy ulicy Daleszyckiej 21.  

1.2. Konkurs będzie trwał od dnia 21.10.2020 do dnia 31.12.2020 i będzie miał charakter cykliczny. 
Wyniki Konkursu będą ogłaszane na profilu Facebooku Organizatora 
https://www.facebook.com/geopark.kielce  

1.3. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatorów oraz członków 
ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu. 
Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby 
niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie. 

1.4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące: 

a. przysłanie fotografii za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: konkurs@geopark-kielce.pl 
W treści e-maila należy wskazać tytuł zdjęcia oraz imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika. 

b. fotografie przysyłane na Konkurs muszą przedstawiać miejsca/obiekty/tereny przyrodnicze 
zlokalizowane w granicach administracyjnych Kielc z uwagi na specyfikę konkursu.  

2.2. Przesyłając Fotografię, w temacie wiadomości należy wpisać: „konkurs fotograficzny”.  
O dochowaniu terminu przesłania Fotografii decyduje moment doręczenia Fotografii na wskazany 
adres poczty elektronicznej Organizatora. 

2.3. Nadesłanie Fotografii, bez zamieszczenia wszystkich danych i załączników,  
o których mowa w pkt 2.1 lit a-b jest traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa  
w Konkursie. Praca taka nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych 
danych, o których mowa w pkt. 2.1. 

2.5. Uczestnik Konkursu może przesłać na adres Organizatora nie więcej niż 1 Fotografię. 

2.6. Nadesłanie Fotografii oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na 
udział w Konkursie, publikację Fotografii na profilu Geoparku Kielce na Facebook’u i Instagramie oraz 
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. 

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE 

3.1. Organizator Konkursu przewiduje przyznawanie w każdej, tygodniowej edycji konkursu jednej 
nagrody oraz maksymalnie trzech wyróżnień.  

https://www.facebook.com/geopark.kielce
mailto:konkurs@geopark-kielce.pl


3.2. Nagroda i wyróżnienia będą przyznawane na podstawie wyboru dokonanego przez komisję 
konkursową (zwaną dalej ,,Komisją’’), w skład której będą wchodzić przedstawiciele Organizatora. 

3.3. Komisja dokona wyboru najlepszych Fotografii oceniając nadesłane prace wg kryterium 
oryginalności, niepowtarzalności i zgodności z hasłem konkursu. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

3.4. Nagroda w formie książki lub publikacji promocyjnej będzie przyznawana w każdej edycji dla 
jednej zwycięskiej fotografii.   

3.5. Fotografia nagrodzona oraz fotografie wyróżnione przez Komisję będą publikowane na profilu 
facebook Organizatora ( https://www.facebook.com/geopark.kielce ) po zakończeniu każdej  
z edycji. Opublikowanie ww. fotografii będzie stanowiło ogłoszenie wyników.  

3.6. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych zdjęć również na profilu 
Instagram Organizatora (https://www.instagram.com/geopark.kielce/  ). 

 

4. ODBIÓR NAGRÓD 

4.1. Nagrody będzie można odbierać w siedzibie Geoparku Kielce przy ulicy Daleszyckiej 21  
w Kielcach, po uprzednim kontakcie z Organizatorem i ustaleniu dogodnego terminu. 

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień 
Regulaminu.  

4.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani 
otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego 
Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do 
dyspozycji Organizatora. 

 

5. PRAWA AUTORSKIE 

5.1. Uczestnik Konkursu przez akceptacje Regulaminu, oświadcza, że Fotografia jest jego autorstwa. 
W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje 
się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób 
trzecich. 
 
5.2. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Fotografii. Zgłoszenie 
Fotografii do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnienie Fotografii nagrodzonej  oraz 
Fotografii Wyróżnionych 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

6.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator. Celem 
zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. 

6.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 
Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu. 

https://www.facebook.com/geopark.kielce
https://www.instagram.com/geopark.kielce/


6.3. Każdemu uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, 
ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

6.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych  
w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu. 
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie dostępny na stronie internetowej 
 http://centrum-geoedukacji.pl/zwiedzanie-2/regulaminy-i-oswiadczenia/.   
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach 
informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny. 
 
7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 
oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie 
Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie 
udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu. 

7.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, Organizator 
uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 

7.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika 
na osobę trzecią. 

http://centrum-geoedukacji.pl/zwiedzanie-2/regulaminy-i-oswiadczenia/

