
Regulamin konkursu fotograficznego pod nazwą „Wiosna w lesie ” zwanego dalej „Konkursem”  

Art.1 Informacje ogólne  

1. Organizatorem konkursu jest:  

a) Fundacja Sądecka z siedzibą w Niskowej 161, 33-395 Chełmiec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 
Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000008461, NIP: 7340030305. 

b) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nawojowa z siedzibą w Nawojowej, ul. Lipowa 1, 33-

335 Nawojowa o numerze NIP: 7340018267, REGON: 350545688 

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą 

„Wiosna w lesie”. 

3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

4. Konkurs polega na wyłonieniu w drodze wyboru przez komisję konkursową 9 najciekawszych zdjęć przedstawiających 

tematykę leśną. 

5. Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3, uczniowie szkół 

podstawowych z klas 4-6 i uczniowie szkół podstawowych z klas 7-8. 

6. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń odbędą się obrady komisji konkursowej przyznające: 

a) trzy nagrody główne za najciekawsze zdjęcie, po jednej w każdej kategorii konkursowej, 

b) sześć wyróżnień, po dwa w każdej kategorii konkursowej. 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 09.07. br na portalu sądeczanin.info i na stronie Nadleśnictwa Nawojowa: 

nawojowa.krakow.lasy.gov.pl. 

8. Przesłane zdjęcia zostaną opublikowane na łamach portalu sadeczanin.info i nawojowa.krakow.lasy.gov.pl. 

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie. 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-8) z terenu miasta Nowego Sącza i powiatu 

nowosądeckiego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, którzy naruszają postanowienia 

niniejszego Regulaminu  

Art. 3 Zasady przeprowadzania konkursu  

I. Zgłaszanie uczestnictwa w konkursie 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać przesyłając zdjęcie na adres mailowy: konkurs@sadeczanin.info 

w terminie 1.06-30.06.2021. 

Zgłoszenia dokonane w inny sposób i po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Treść maila powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko,  

b) adres zamieszkania, 

c) numer telefonu kontaktowego,  

d) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, że dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, ze wskazaniem klasy, 

której uczniem jest zgłaszający się do konkursu 
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e) oświadczenie rodzica, że zdjęcie konkursowe zostało wykonane osobiście przez dziecko będące uczestnikiem konkursu 

i że nie było zgłoszone w innym konkursie fotograficznym. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności 

weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 art. 3. 

4. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że zgłoszenie nie będzie podlegało ocenie. W przypadku 

zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. 

Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub 

zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6 poniżej.  

II. Publikacja prac konkursowych  

1) Prace konkursowe zostaną opublikowane na łamach portalu sadeczanin.info i nawojowa.krakow.lasy.gov.pl 

III. Nagrody i wydanie nagród 

1. Nagrodą główną w każdej kategorii konkursowej będzie rodzinna wycieczka po terenie Nadleśnictwa Nawojowa w 

uzgodnionym terminie do końca sierpnia br. 

2. Prace wyróżnione przez komisję konkursową zostaną nagrodzone upominkami. 

3. Nagrody rzeczowe zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W 

związku z wartością przyznawanej nagrody nie powstanie obowiązek podatkowy. 

4. Nagrody będą do odbioru osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę po okazaniu dowodu tożsamości w biurze 

Organizatora: ul. Barbackiego 57 33-300 Nowy Sącz. 

5. Odbiór przez osobę upoważnioną musi być zgłoszony Organizatorowi drogą mailową lub telefoniczną. 

W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody. 

Art. 4 Reklamacje  

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail konkurs@sadeczanin.info lub 

pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Sądecka ul. Barbackiego 57 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Wiosna w lesie”.  

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły 

opis zarzutów.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego 

osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.  

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym – w Sądzie Okręgowym 

w Nowym Sączu.  

Art. 5 Prawa autorskie 

Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej Organizatorowi, ten nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora 

do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach 

eksploatacji: 

a) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora 

b) wykorzystania do promocji kolejnych edycji konkursu. 

Art. 6 Ochrona danych osobowych  

W wykonaniu obowiązków płynących z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 



RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu 

(osób zgłaszających) w załączniku do niniejszego Regulaminu. 

 


