
1 
 

 

 

 

REGULAMIN  

IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

im. Augusta Cieszkowskiego 

LEŚNY ALBUM 
Pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Henryka Kowalczyka 

 
§ 1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego LEŚNY ALBUM 

(zwany dalej Konkursem) jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy 

Różanej.W zakresie organizacji konkursu ze szkołą współpracuje Nadleśnictwo Krasnystaw. 

2. Konkurs ma zasięg wojewódzki.  

3. Informacje na temat Konkursu można uzyskać w siedzibie szkoły pod adresem: Siennica 

Różana 266A, 22-304 Siennica Różana, pod numerem telefonu: (82) 575-92-87, a także 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsckrsiennica@ckrsiennica.pl (sekretariat)  

lub lesnyalbum@gmail.com 

4. W trakcie trwania Konkursu regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: 

www.ckrsiennica.pl oraz w siedzibie organizatora – Siennica Różana 266A, 22-304 Siennica 

Różana, sala 114 (w dni zajęć dydaktycznych od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00). 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) propagowanie dziedzictwa przyrodniczego, jakim są lasy oraz przedstawienie  

na fotografii walorów przyrodniczych „małej ojczyzny”; 

2) rozbudzenie zainteresowania różnymi rodzajami lasów jako odnawialnymi zasobami 

przyrody;  

3) rozbudzenie zainteresowania formami ochrony przyrody w Polsce (parkami narodowymi, 

parkami krajobrazowymi, pomnikami przyrody, rezerwatami przyrody); 

4) rozwijanie zainteresowania technikami fotograficznymi; 

5) promowanie młodych talentów. 

 

§ 3 

Kategorie wiekowe 

1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży z dwóch kategorii wiekowych: 

 

1) uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej z terenu województwa lubelskiego;  

2) uczniów Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z terenu województwa 

lubelskiego (szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 

 

2. Uczestnicy niepełnoletni mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców  

lub prawnych opiekunów. 
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§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 fotografie 

w orientacji poziomej lub pionowej, przedstawiające krajobraz leśny lub ciekawe detale 

przyrodnicze (pochodzące z wybranego rodzaju lasu).  

2. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane ani wyróżnione  

w żadnym innym konkursie. 

3. Prace do Konkursu należy zgłaszać w formie pliku graficznego JPEG o rozdzielczości  

nie mniejszej niż 2000x3000 pixeli. 

4. Prace w formie pliku graficznego należy dostarczyć na nośniku lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: lesnyalbum@gmail.com 

5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików, ani na dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji 

fotografii. 

6. Zezwala się na retusz fotografii, jednak od warunkiem, że będzie on polegał  

na zastosowaniu korekty globalnej, która ma na celu polepszenie jakości zdjęcia  

(np. temperatura, kontrast, nasycenie). 

7. Każda praca powinna być zatytułowana. Tytuł należy wpisać do formularza zgłoszeniowego 

oraz jako nazwę/symbol pliku.  

8. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik do regulaminu (w przypadku uczestników niepełnoletnich na formularzu 

składa także podpis rodzic lub opiekun prawny ucznia). Jest to równoznaczne  

z oświadczeniem o: 

1) przysługujących uczestnikowi wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich  

do nadesłanych fotografii i przyjęciu na siebie odpowiedzialności za wady prawne 

zgłoszonych fotografii; 

2) wyrażeniu zgody przez uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych  

na potrzeby Konkursu (w tym na publikację własnego wizerunku w związku  

z ogłoszeniem wyników Konkursu); 

3) wyrażeniu zgody na nieodpłatne, bezterminowe i bez ograniczeń  

co do terytorium udzielenie Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Siennicy Różanej prawa do wykorzystania fotografii na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn.zm.). 

 

 

§ 5 

Zgłoszenie prac 

1. Prace do Konkursu należy zgłaszać do dnia 18 marca 2022 r. 

2. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy do siedziby organizatora lub datę 

przysłania jej na podane konto mailowe. 

3. Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane przez komisją konkursową. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) zdjęcia w formie cyfrowej wg zasad określonych w § 4regulaminu(na nośniku  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lesnyalbum@gmail.com) 

2) poprawnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik  

do regulaminu– w formie skanu dostarczonego na nośniku lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: lesnyalbum@gmail.com 

5. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom i przechodzą na własność organizatora. 
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§ 6 

Ocena prac i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Oceny prac zgłoszonych i zakwalifikowanych do Konkursu dokona komisja powołana przez 

organizatora. 

2. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów i sporządza protokół  

z przebiegu Konkursu. 

3. Kryteria oceny prac to: 

1) zgodność pracy z tematem konkursu; 

2) oryginalność ujęcia tematu; 

3) walory artystyczne; 

4) techniczna poprawność wykonanej fotografii i zachowanie wskazanych parametrów 

(rozdzielczość co najmniej 2000x3000 pixeli). 

4. Werdykt komisji jest ostateczny. 

5. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy uznania. 

6. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas uroczystości 

w siedzibie organizatora, z zastrzeżeniem, że uroczystość może nie odbyć się z powodu 

czynników niezależnych od organizatora – wówczas podsumowanie Konkursu zostanie 

przeprowadzone w sposób zdalny. 

7. W przypadku, gdy podsumowanie Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora, dyplomy  

i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości lub pozostaną do odebrania w siedzibie 

organizatora (organizator nie rozsyła dyplomów i nagród do szkół/uczestników). 

8. W przypadku zdalnego podsumowania Konkursu, organizator zobowiązuje się dostarczyć 

uczestnikom dyplomy i nagrody za pośrednictwem szkół, z których zgłoszono laureatów 

Konkursu.  

9. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

10. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

organizatora oraz na stronie Nadleśnictwa Krasnystaw. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie prac do konkursu wraz z wypełnionym formularzem jest równoznaczne  

z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu i z oświadczeniem, że fotografie zostały 

wykonane osobiście przez autora, są oryginalne i nie były dotychczas publikowane. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wpisane do formularza 

zgłoszeniowego. 

3. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian  

do regulaminu (o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa), a także  prawo 

do unieważnienia Konkursu i do niewyłonienia laureatów. 

 

 

 

Załącznik do regulaminu: 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

 


