
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„W tajemniczym ogrodzie…” 
I edycja 2019  

 
§1. Organizatorzy 

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu  (zwany dalej Organizatorem): ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań. 

2. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży szkolnej do uważniejszego spojrzenia 
na otaczające nas ogrody, uwrażliwienie na ich piękno i zróżnicowanie oraz na dynamicznie 
zachodzące w nich przemiany. 
3. Patronem konkursu jest Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP 
dr hab. Tomasz Kosiada. 
4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu oraz jego zgodności z postanowieniami 
regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu. 
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu (włącznie z etapem 
oceny prac konkursowych) wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) 
uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalność 
sprzeczną z niniejszym regulaminem. 
6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 
regulaminu, która obowiązuje po jej publikacji na stronie www.woak.up.poznan.pl  
 

§2. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie ze szkół średnich działających na terenie 
całej Polski. 
2. Temat konkursu brzmi: ,,W tajemniczym ogrodzie…’’ I edycja 2019. 
3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie i przesłanie drogą mailową fotografii 
ukazującej autorskie ujęcie  otaczającej nas przyrody, jej piękna i zróżnicowania oraz 
dynamicznie zachodzących w niej przemian. 
4. Uczestnikiem konkursu może być uczeń pod opieką nauczyciela. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 
z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu 
operacyjnego uczestnika. 
6. Za datę przesłania zdjęcia uznaje się datę otrzymania go przez Organizatora (termin 
upływa 30 czerwca 2019 r., godz. 23:59). 
7. Zdjęcie do konkursu należy przesłać wraz w wypełnionym formularzem 
zgłoszeniowym pod nazwą „W tajemniczym ogrodzie…”, dostępnym poprzez stronę 
internetową www.woak.up.poznan.pl na adres: foto.konkurs@up.poznan.pl, w terminie 
od 02 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. 
8. Zgłoszone do konkursu zdjęcie musi spełnić następujące wymagania techniczne: 

a. plik o maksymalnej wielkości 25 MB; 
b. plik o minimalnej rozdzielczości 3508 x 2480 pikseli 
c. proporcja boków 1,4:1 zdjęcia; 
d. orientacja pozioma lub pionowa; 
e. fotografia zapisana w formacie jpg; 
f. przesłany plik należy podpisać nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora 

(np. Kowalski_J.). 

http://www.woak.up.poznan.pl/
mailto:foto.konkurs@up.poznan.pl


9. Po przesłaniu fotografii konkursowej uczestnik otrzyma drogą mail-ową 
potwierdzenie zgłoszenia. 
10. W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia w ciągu 3 dni Organizator prosi 
o kontakt e-mail-owy (bez załączników). 
11. Każdy uczestnik musi spełnić następujące warunki: 

a. zapoznać się z regulaminem konkursu i akceptować jego postanowienia; 
b. przesłać 1 zdjęcie (w przypadku większej liczby zdjęć zgłoszenie będzie 

nieważne); 
c. podać tytuł zdjęcia w formularzu zgłoszeniowym (tytuł nie podlega ocenie); 
d. wraz ze zdjęciami przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy. 

12. Zgłaszając fotografię do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada 
do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie ewentualne osoby widniejące na fotografii 
wyrażają zgodę na opublikowanie zdjęć wraz z ich wizerunkiem przez Organizatora konkursu 
i wykorzystywanie ich do celów promocyjnych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu UPP. 
13. Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób 
trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 
14. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną 
wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność karną. 
15. Poprzez przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na: 

a. wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym 
regulaminie; 

b. ekspozycję zdjęć podczas wystaw fotografii przygotowywanych przez 
Organizatora; 

c. nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć na stronach internetowych 
lub innych materiałach informacyjnych (np. Wieści Akademickie UPP) 
Organizatora i dla celów promocyjnych Wydziału Ogrodnictwa i Architektury 
Krajobrazu UPP; 

d. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym 
dla przeprowadzenia konkursu; 

e. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w tym otrzymywanie wiadomości e-mail; 

f. opublikowanie na stronach internetowych Organizatora swojego imienia 
i nazwiska, klasy i szkoły, do której uczęszcza. 

16. Nie dopuszcza się wyraźnej ingerencji graficznej w pracach konkursowych 
(np. fotomontaż, retusz, usuwanie lub dodawanie obiektów/osób na zdjęciach). 
17. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, które wcześniej nie były 
nigdzie nagradzane i publikowane. 

 
§3. Wyłanianie zwycięzców 

1. Przesłane zdjęcia, po uprzednim zakodowaniu, zostaną przekazane powołanej przez 
Organizatora Komisji Konkursowej.  
2. Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, Komisja wybierze jej zdaniem 
najciekawsze, a ich autorów wyróżni nagrodami, o których mowa w §4. 
3. Głównymi kryteriami oceny zdjęć będą: 

a. zgodność z tematem konkursu; 
b. zgodność z §2 pkt 8 określającym wymagania techniczne; 



c. ciekawe i oryginalne ujęcie tematu; 
d. względy estetyczne. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2019 r. Informacja dotycząca 
wyników konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Wydziału Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu UPP (www.woak.up.poznan.pl). 
5. Wyróżnione zdjęcia mogą być opublikowane w dowolnych mediach zgodnie  
z potrzebami promocyjnymi Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP. 
6. Wyróżnione zdjęcia mogą być również wyeksponowane podczas wystaw 
pokonkursowych. 
7. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. Nie przysługuje od niego odwołanie. 

 
§4. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są: 
1) I miejsce – dyplom i tablet; 
2) II miejsce – dyplom i powerbank;   
3) III miejsce – dyplom i dysk zewnętrzny. 

2.  Organizator przewiduje przyznanie również wyróżnień.  
3.  Osoba, której przyznano nagrodę lub wyróżnienie może odmówić jej odbioru. 
4. Wręczenie nagród i wyróżnień, o których mowa w §4., odbędzie się w trakcie otwarcia 
wystawy pokonkursowej 23 września 2019 r. podczas Dnia Ogrodnika i Architekta Krajobrazu 
na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP. 

 
§5. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie błędnie opublikowane dane, 
będące rezultatem niewiarygodnych zgłoszeń uczestników konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć oraz 
wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu. Zdjęcia 
i dane ich autorów będą publikowane wyłącznie w powiązaniu z konkursem na stronach 
internetowych, w relacjach TV oraz na wystawach. W przypadku publikacji promocyjnej 
autorzy będą proszeni o wyrażenie odrębnej zgody.  
 

 


