Nadleśnictwo Bircza
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ Uchwyć las”
1.ORGANIZATOR
Nadleśnictwo Bircza, Leśny Kompleks Promocyjny ”Lasy Birczańskie”
Stara Bircza 99, 37-740 Bircza

2.CELE KONKURSU
Poznanie walorów przyrodniczych lasów w Karpatach, w szczególności Pogórza.
Przemyskiego oraz Gór Sanocko-Turczańskich.
Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Promowanie aktywnej rekreacji w Lasach Państwowych.
Kształtowanie postaw odpowiedzialności za przyrodę.

3.UCZESTNICY
Konkurs jest przeznaczony dla każdej grupy wiekowej .

4.WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1.. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem
... zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z klauzulą RODO*.
4.2.Zgłoszenie pracy przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest
…autorem tej pracy i nie naruszył praw autorskich osób trzecich.
4.3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do celów edukacyjno…promocyjnych Nadleśnictwa Bircza.

5.ZASADY KONKURSU
5.1. Uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 zdjęcie, wykonane samodzielnie!
5.2. Zdjęcie należy wysłać w wersji elektronicznej ( ogólnodostępny format,
zalecany

jest

jpg,

bez

kompresji)

na

adres

e-mail

:

bircza@krosno.lasy.gov.pl
5.3. Nazwa pliku ze zdjęciem ma zawierać: imię i nazwisko autora zdjęcia;
tytuł zdjęcia.
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5.4. W mailu należy podać:
1)Imię i nazwisko
2)Wiek
3)Adres korespondencji ( w celu wysłania nagrody)
5.5. Fotografie będą sprawdzane pod kątem plagiatu.
5.6 Nadesłane zdjęcie nie może być zgłoszone w innych konkursach.
5.7.Prace konkursowe zostaną udostępnione anonimowo w galerii na Fanpage FB ..
…….Nadleśnictwa Bircza. Głosowanie odbędzie się w dniach 04.10.– 09.10 br.
z udziałem użytkowników FB. Zostaną wyłonione trzy prace, które zdobędą
…….największą ilość polubień.

6. TERMINY
6.1.Termin składania prac na adres e-mail bircza@krosno.lasy.gov.pl:
20.09.2021 – 30.09.2021
.....6.2.Termin rozstrzygnięcia Konkursu na stronie Fanpage FB Nadleśnictwa Bircza:
04.10.2021- 09.10.2021- głosowanie z udziałem użytkowników FB.
6.3.Termin ogłoszenia wyników: 10.10.2021 r.

7. NAGRODY
7.1.W konkursie przewidziano nagrody dla każdego z uczestników w postaci dyplomu
i drobnego upominku .
7.2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają tzw. „Paczki Zwycięzców”
7.3. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane pocztą tradycyjną .

*Klauzula RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust.2 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) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) - dalej jako RODO - informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bircza z siedzibą: Stara Bircza 99, 37-740
Bircza, tel. 16 652 22 80, adres e-mail bircza@krosno.lasy.gov.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować
pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Uchwyć Las”
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit C RODO
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