
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Natura w trzech odsłonach” 
 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 
 

Starostwo Powiatowe w Chełmie 

 

CELE KONKURSU 
 podnoszenie świadomości ekologicznej 

 zwiększenie świadomości wśród mieszkańców z terenu powiatu chełmskiego na temat ochrony 

środowiska przyrodniczego oraz ochrony bioróżnorodności 

 budowanie motywacji i postaw prośrodowiskowych wśród mieszkańców z terenu powiatu 

chełmskiego 

 rozwijanie zdolności i zainteresowań fotografią 

 inspirowanie do własnej pracy twórczej 

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 
 

(1) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane 

samodzielnie, będące oryginałami. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).  

(2)  Konkurs skierowany jest do mieszkańców z terenu powiatu chełmskiego (tj. gmin). Uczestnik konkursu musi 

mieć ukończone 16 lat. 

(3) Jeden autor może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie, które zostały wykonane w latach 2014-2016. 

Format wywołanych fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm. Fotografie, na których znajdować się będą 

jakiekolwiek oznaczenia tj. cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. Dodatkowo wymagane jest przekazanie 

zdjęć na płycie CD zapisane w formacie jpg. w jak najlepszej rozdzielczości. Płytę należy opisać wskazując imię     

i nazwisko autora z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Natura w trzech odsłonach”. Dane uczestnika konkursu 

oraz opis zdjęć powinny zostać wskazane w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Organizator 

nie zwraca nadesłanych prac. 

(4) Zgłoszone na konkurs fotografie zostaną pogrupowane przez organizatora na dwanaście kategorii 

odpowiadającym dwunastu miesiącom w roku.  

(5) Fotografie powinny przedstawiać osobliwości przyrodnicze powiatu chełmskiego, które spotkać można na 

terenie trzech odsłon: czerwonej, zielonej i niebieskiej opracowanych w ramach „Szlaku kredą pisanego”, który 

stanowi zintegrowany produkt turystyczny wytyczony w 2010 r. w ramach realizacji projektu 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 

(6)Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na koncie 

powiatu chełmskiego, poprzez kliknięcie opcji „Lubię to!”. Na ww. portalu będzie można oddać głos na jedno 

zdjęcie w każdej kategorii. Zwycięskie fotografie zostaną zamieszczone w kalendarzu planszowym na 2017 rok, 

który zostanie wydany w ramach niniejszego zadania. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom na oficjalnym 

podsumowaniu warsztatów oraz promocji folderu i kalendarza. 

(7) Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu fotografii wyłonionych i nagrodzonych zostanie 12. 
(8)Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie 
przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji  
o ww. faktach.  



 
(9) Fotografie niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 

(10)Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 
następujących polach eksploatacji:  druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania         
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, 
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na 
wystawach organizowanych w celu promowania edukacji ekologicznej. 
(11) Osoby nadsyłające fotografie wyrażają  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu  (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku,  Dz. U. 2015 r. 
poz. 2135 z późn. zm.). 
(12)Fotografie wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub przesłać (nie ma 
możliwości dostarczenia prac drogą elektroniczną) do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego              
w Chełmie pok. 099, pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm w terminie do dnia 15 września 2016 r. w godzinach 
7.30-15.30, (liczy się data stempla pocztowego). 
(13)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne 
nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. 
(14) Komisji przysługuje prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz prawo rozstrzygania spraw, które nie 

zostały w nim uregulowane.  

(15)Organizatorzy poinformują laureatów konkursu telefonicznie o wyniku głosowania. Ogłoszenie wyników 

konkursu i rozdanie nagród odbędzie się na oficjalnym podsumowaniu warsztatów, o terminie, którego laureaci 

zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej. 

(16) Regulamin konkursu dostępny jest w pok. 099 Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego            

w Chełmie, na stronie internetowej www.powiat.chelm.pl w zakładkach Kształtowanie postaw 

proekologicznych i Natura w trzech odsłonach, a także na koncie powiatu chełmskiego na portalu 

społecznościowym Facebook. 

  

 

 

 

KONTAKT 
 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego                   

w Chełmie, tel. 82 562 76 31  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór – Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn. Edukacja ekologiczna – „Natura w trzech odsłonach” finansowane jest z dotacji Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz środków własnych powiatu chełmskiego. 

http://www.powiat.chelm.pl/


 

 
                   

 

 

Zał. 1 

 

NAZWA KONKURSU 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„NATURA W TRZECH ODSŁONACH” 

IMIĘ I NAZWISKO 
AUTORA FOTOGRAFII 

 

DATA 
URODZENIA 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

TELEFON  

E-MAIL  

FOTOGRAFIE KONKURSOWE 
(w poniższych wierszach wymagany jest krótki opis, wskazujący na to, co znajduje się na fotografii i gdzie 

została ona wykonana; w sytuacji nadesłania przez uczestnika dwóch bądź trzech fotografii przypisany 
numer powinien znaleźć się z tyłu fotografii w celu identyfikacji z opisem) 

NR 1  

NR 2  

NR 3  

 

 

 

 

 

 

Zadanie pn. Edukacja ekologiczna – „Natura w trzech odsłonach” finansowane jest z dotacji Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz środków własnych powiatu chełmskiego. 


