
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Infrastruktura i środowisko – edycja II” 
 

§ 1. Organizator Konkursu 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu. 

2. Adres Organizatora:  
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

ul. Krakowska 53 
45-018 Opole 

tel. /77/ 45 37 611  
fax /77/ 45 37 611 wew. 119 

 
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Jakub Wierdak, tel. /77/ 
45 67 873 wew. 148, e-mail: j.wierdak@wfosigw.opole.pl  
 

§ 2. Założenia organizacyjne 
 

1. Organizacja Konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  

2. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskich prac - fotografii o tematyce „Infrastruktura 
i Środowisko”.  

3. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa opolskiego.  

4. Konkurs trwa od 01.04.2011 r. do 30.09.2011 r.  

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

6. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci 
uczelni wyższych oraz osoby już nie uczące się. 
7. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na 
udział w Konkursie oraz na przeniesienie na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w § 7 
niniejszego regulaminu. Brak przekazania ww. zgody będzie skutkował dyskwalifikacją 
uczestnika Konkursu.  

8. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę do Konkursu.  

9. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi uczestnika Konkursu, nigdzie 
wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.  

10.Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu.  
 

§ 3. Zasady zgłaszania udziału w Konkursie 
 

1. Fotografia zgłaszana jako praca w Konkursie powinna w sposób możliwie jasny 
komunikować przekaz, jakim jest ochrona środowiska finansowana ze środków Unii 
Europejskiej, pokazywać walory przyrodnicze województwa opolskiego, które zostaną 



 

 

zachowane w wyniku poprawy stanu środowiska, poprzez realizację projektów w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko.  

2. Praca zgłaszana do udziału w konkursie powinna składać się z:  

1) fotografii w wersji elektronicznej, o rozdzielczości minimum 2400x1800 pikseli (czyli 
zrobione aparatem z matrycą 4,32 MPx), nagranej na płycie CD ROM;  

2) wydruku ww. fotografii w formacie A4;  

3) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do 
Regulaminu.  

3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie ich na adres pocztowy Organizatora.  

4. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały dostarczone na 
adres Organizatora do dnia 30.09.2011 r. Koperta powinna być oznaczona napisem 
KONKURS.  
 

§ 4. Ocena prac konkursowych 
 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa, która zostanie 
powołana przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 października 2011 r.  
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji 
Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie 
nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie 
rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskich prac.  

4. Z przeprowadzenia rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie 
podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.  

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  
 

§ 5. Warunki ogólne 
 

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu wymaga pisemnego oświadczenia uczestnika Konkursu: 

- o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu,  

- że zgłoszona praca została wykonana osobiście, 

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby 
Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.) 

- że jego praca nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i 
majątkowych praw autorskich. 

  Wzory oświadczeń zostały zawarte w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny względem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za wszelkie wady prawne pracy, a w szczególności 
za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 
intelektualnej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z 
tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę zobowiązuje się do pokrycia 



 

 

wszelkich roszczeń, których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwalniając Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu od wszelkich zobowiązań, jakie 
powstaną z tego tytułu.  

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 
i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). 
 

§ 6. Nagroda 
 

1. Nagrodami w konkursie są nagrody materialne:  

 pierwsze trzy nagrody: cyfrowe aparaty fotograficzne, 

 10 wyróżnień w formie gadżetów i upominków. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych - rzeczowych lub 
pieniężnych.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród w ogóle lub przyznania tylko 
niektórych z nagród, o których mowa w ust. 1 i 2.  
 

§ 7. Prawa autorskie 
 

1. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) - w zakresie 
nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony - autorskie prawa majątkowe do 
zgłoszonej przez niego fotografii, na następujących polach eksploatacji:  
 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 
2) rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci 
szerokiego dostępu (Internet);  
3) użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;  
4) publiczne wystawianie lub wyświetlenie; 
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym.  
 
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie opracowań fotografii, w tym na 
dokonywanie obróbki komputerowej oraz wprowadzanie zmian i modyfikację fotografii.  

3. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zależnego prawa autorskiego do fotografii tj. 
rozporządzanie i korzystanie z opracowań zdjęć, na wszystkich polach eksploatacji, o których 
mowa w ust. 1.  

4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do:  

1) udostępniania zgłoszonej przez niego fotografii anonimowo;  

2) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej przez 
niego fotografii;  

3) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem 
zgłoszonej przez niego fotografii.  



 

 

 
5. Zgłoszone prace przechodzą na własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu.  
6. Postanowienia ust. 1 - 4 dotyczą każdej z prac, za wyjątkiem prac zdyskwalifikowanych 
zgodnie z § 2 ust. 7, § 3 ust. 4 oraz § 8 ust. 3.  
 

§ 8. Postanowienia końcowe 
 

1. Prace, o których mowa w § 7 ust. 5, mogą być udostępniane nieodpłatnie instytucjom 
zaangażowanym we wdrażanie osi środowiskowych Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.  

2. Najciekawsze prace mogą zostać opublikowane na portalach internetowych 
www.wfosigw.opole.pl www.poiis.wfosigw.opole.pl  www.mos.gov.pl www.pois.gov.pl 
w mediach informujących o Konkursie, w specjalnych informatorach poświęconych 
Konkursowi i promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a w szczególności 
mogą być prezentowane na wystawach.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu 
w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających to okoliczności. 
O dokonanych zmianach Organizator poinformuje w sposób określony w ust. 5. W przypadku 
dokonania zmian po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4, osoby, które zgłosiły prace 
do Konkursu, będą zobowiązane do nadesłania nowego oświadczenia o zapoznaniu się 
z postanowieniami zmienionego Regulaminu i akceptacji wszystkich jego postanowień w 
terminie wskazanym we wprowadzonych zmianach. Niedopełnienie tego obowiązku będzie 
skutkowało dyskwalifikacją uczestnika Konkursu.  

4. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.  

5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu, z możliwością pobrania i wydruku, na stronie 
internetowej: www.poiis.wfosigw.opole.pl. 
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