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Regulamin otwartego konkursu fotograficznego 

„MÓJ SĄSIAD BOCIAN” 
 

1. Organizatorem konkursu jest Mazurski Park Krajobrazowy z siedzibą w Krutyni.  
2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do miłośników fotografowania, 

amatorów. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą 
rodziców/opiekunów. 

3. W związku z przypadającym w tym roku 20-leciem funkcjonowania Ośrodka Okresowej 
Rehabilitacji Bocianów w Krutyni tematyka konkursu dotyczy bociana białego.  

4. Zachęcamy do obserwowania i uwieczniania na fotografiach bocianów i jego gniazd w 
najbliższym sąsiedztwie.  

5. Uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie. Zdjęciu należy nadać tytuł, można także dodać 
dodatkowy opis. Informacje te należy umieścić na karcie zgłoszenia. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Parku oraz członkowie ich najbliższych 
rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).  

7. Wymagania techniczne zdjęć:  
a. rozdzielczość - dłuższy bok: 3264 px*  

b. jakość – co najmniej 300 dpi 

c. fotografie zapisane w formacie JPG lub TIFF  

d. prace należy przesłać na opisanej płycie CD lub DVD wraz z wypełnioną i 
podpisaną kartą zgłoszeniową.  

8. Prace należy składać w siedzibie MPK osobiście lub przesyłać pocztą na adres: 
Mazurski Park Krajobrazowy, Krutyń 66, 11-710 Piecki, z dopiskiem na kopercie: 
„Konkurs Fotograficzny”. 

9. Termin składania prac mija 17. września 2021 r. W przypadku prac przesyłanych 
pocztą - nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczny czas dotarcia prac do 
siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego.  

10. W zależności od ilości prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo 
do przyznania nagród w jednej lub kilku kategoriach.  

11. Prace oceni powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Wyniki konkursu 
zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.mazurskipark.pl 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30. września 2021 r.  
13. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. 

O sposobie przekazania nagród, zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie.  
14. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że 
wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (w 
szczególności rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w 
Internecie).  

15. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i 
nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach 
oraz na stronach internetowych Parku.  

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody 
na przetwarzanie przez organizatora konkursu ich danych osobowych na potrzeby 
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konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 
29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z pózn. zm., tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).  

17. Administratorem danych osobowych jest Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, 
Krutyń 66, 11-710 Piecki, e-mail: mpk@warmia.mazury.pl. Dane osobowe nie są 
przekazywane.  

18. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
zawartych w formularzach zgłoszeniowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) dla potrzeb organizacji konkursu.  

19. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.  

20. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz ich 
poprawiania.  

21. Dane uczestników konkursu zawarte w kartach zgłoszeniowych, którzy nie zostali 
nagrodzeni lub wyróżnieni, nie będą upubliczniane.  

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31. maja 2021 r.  
 


