KONKURS FOTOGRAFICZY
„Przyroda w obiektywie”
I.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie (zwany dalej
Organizatorem), w ramach kampanii na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych: „Śląsk dla
Klimatu” działanie II Śląski Kalendarz Ekologiczny.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnoletniej, ma charakter otwarty, a
udział w nim jest bezpłatny.
3. Zadaniem uczestników jest zrobienie i przesłanie zdjęcia, które będzie przedstawiać piękno
przyrody Górnego Śląska wraz z opisem co przedstawia i gdzie zostało zrobione.
4. Celem konkursu jest:
− promowanie sztuki fotografowania przyrody;
− zachęcanie do obcowania z naturą i analizowania zjawisk w niej zachodzących;
− rozbudzanie zachwytu nad pięknem świata przyrody;
− rozwijanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości artystycznej;

II.

Warunki nadsyłania fotografii, wymagania techniczne:
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 fotografię konkursową, wykonaną dowolną
techniką.
2. Nadesłane fotografie muszą w jakikolwiek sposób nawiązywać do tematu konkursu,
ukazując piękno przyrody Górnego Śląska.
3. Fotografie należy nadsyłać w formie cyfrowej (format JPG bez kompresji) wraz z kartą
zgłoszeniową bezpośrednio na adres e-mailowy konkursu: konkurs@sibg.org.pl.
4. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.obmikolow.robia.pl/konkursy
5. Wielkość nadesłanych fotografii powinna pozwalać na wywołanie ich na potrzeby wystawy
(min. 3000 pikseli po dłuższym boku).
6. Nazwa pliku cyfrowego każdej fotografii powinna zawierać imię i nazwisko autora
w formie: JanKowalski.
7. Termin nadsyłania fotografii upływa 5 września 2021 roku.
8. W konkursie mogą brać wyłącznie fotografie autorskie, nienagradzane w innych konkursach.
Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że przysługuje mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
9. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności nie mogą
zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.
10. Zabrania się dokonywania fotomontaży. Dopuszczalne są podstawowe korekty prac np.
balansu bieli, ostrości, kontrastu.
11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac o niskiej jakości technicznej
lub niezgodnych z regulaminem.
12. UWAGA! Podczas fotografowania przyrody należy przestrzegać wytycznych Kodeksu
etycznego fotografii przyrodniczej, opracowanej przez Związek Polskich Fotografów
Przyrody (ZPFP). Kodeks dostępny jest na stronie związku pod adresem:
http://www.zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny.
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III.

Rozstrzygnięcie konkursu, nagrody, postanowienia końcowe:
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Jej decyzja jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie. Twórcy nagrodzonych fotografii zostaną poinformowani
mailowo lub telefonicznie.
1. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas
obchodów Dnia Siedlisk Naturalnych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w
Mikołowie organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego w Mikołowie.
Termin święta zostanie zamieszczony na stronie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w zakładce
Święta Ekologiczne: www.obmikolow.robia.pl.
2. Nagrody rzeczowe w konkursie będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
3. Obecność osób nagrodzonych w dniu rozdania nagród jest obowiązkowa, gdyż Organizator
nie przewiduje odbioru nagród w terminie późniejszym.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne i nieodpłatne
publikowanie nadesłanych prac oraz opublikowanie swojego imienia i nazwiska, wizerunku
oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz
na stronie internetowej Organizatora i FB, a także na ich wykorzystanie w ramach realizacji
celów statutowych Organizatora (działania nieodpłatne), w szczególności na utrwalanie,
zwielokrotnienie pracy każdą techniką, w tym m. in, drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do
ilości i wielkości nakładu oraz rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnienie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w szczególności w Internecie.
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem
posiadania praw autorskich do nadesłanych prac, zgodą rodziców/opiekunów na udział
w konkursie osoby niepełnoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby konkursu lub w celach marketingowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu e-mail: konkurs@sibg.org.pl,
tel. 534 994 578.
Załącznik nr 1 Regulaminu
Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych.
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Załącznik nr 1
Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez:
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, sibg@sibg.org.pl;
Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich
wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie UE.
Wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez nowe regulacje i wypełniając obowiązek prawny nałożony
przez ww. Rozporządzenie, zachowując zasadę transparentności informujemy, że:
I.

II.

III.

Administrator danych osobowych
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Ogród Botaniczny Związek
Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, sibg@sibg.org.pl; NIP: 635-168-17-50,
REGON 278108970, KRS :0000163011
b. w sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Patrykiem Bubłą z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych, adres jw., tel. 533 064 769.
Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych:
Dane osobowe pozyskiwane są w wyniku działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku
Stowarzyszeń dla celów takich jak:
a. realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących
korespondencji elektronicznej/pocztowej, przechowywanie dokumentacji związanej
z prowadzeniem działalności statutowej, w tym działalności edukacyjnej;
b. prowadzenie sprawozdawczości;
c. prowadzenie dokumentacji rozliczeń wniosków o dofinansowanie w trakcie trwania
projektów i w trakcie ich trwałości;
d. zawarcie oraz realizacja umowy między Śląskim Ogrodem Botanicznym Związkiem
Stowarzyszeń a podmiotami zewnętrznymi;
e. pozostałe prawnie uzasadnione działania Związku Stowarzyszeń;
Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Śląski
Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń:
a. przez czas wykonania tych obowiązków,
b. przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
c. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.
Przekazywanie danych
Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń w ramach prowadzonej działalności przekazuje
dane osobowe następującym podmiotom:
a. pracownikom oraz współpracownikom, a także podmiotom świadczącym nam usługi
doradcze i konsultacyjne,
b. podmiotom świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
c. podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia
niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach)
d. organom publicznym upoważnionym do kontroli;
e. dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
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dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).
Prawo dostępu do danych
Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do
nas z żądaniem:
0. udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
1. wydania kopii przetwarzanych danych,
2. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
4. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
5. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie,
nadającym się do odczytu maszynowego.
Prawo do sprzeciwu
Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań
realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym
przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy
istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich
przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.
Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
f.

IV.

V.

VI.
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