
    

                                                       

                      

 

ПРАВИЛА ІV ВИДАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ФОТОКОНКУРСУ 

„Моє Розточанське дерево” 

 

I. Загальні положення 

1. Предметом конкурсу є дерево Розточчя – екземпляр, що росте в районі Розточчя. Також 
допускаються екземпляри, які ростуть в найближчих околицях на границі з Розточчям.  

2. Організаторами конкурсу є: Культурний центр ґміни Криниці  
Співорганізатори: Розточанський національний парк та Надлісництво Томашів. 
 

3.  Почесний патронат: Фотоклуб Республіки Польща - Асоціація Художників та Вуйт 
Ґміни Криниці. 

4. Метою конкурсу є: 

• популяризація лісів та природних і ландшафтних цінностей Розточчя, 

• звернення уваги на особливу присутність розточських дерев у культурному 
ландшафті Розточчя, 

•   формування правильного ставлення до природи, привернення уваги до краси дерев 
як невід'ємний елемент ландшафту, 

• розвиток художньої чуйності та творчості у сфері фотографії, 

• пропагування ідеї екології та охорони природи, 

  



II. Правила конкурсу 

1. У конкурсі можуть брати участь як аматори, так і професіонали, які займаються 
фотографією. Він розрахований на учнів початкової, середньої та старшої школи, а 
також на дорослих, які захоплюються фотографією природи..  

2. Участь у конкурсі є безкоштовною та повністю добровільною. 

3. Фотографії оцінюватимуться у двох категоріях: 

a) студентів до 18 років, 

b) Дорослі 

4. Учасники конкурсу мають надіслати від 1 до 3 фотографій власного автора до 31 серпня 
2022 року разом зі сканом конкурсної заявки на польській мові (форма додається до 
Положення) на адресу: gok_krynice@poczta.onet.pl Назва електронного листа має 
містити: IV НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОТОКОНКУРС - МОЄ ДЕРЕВО РОЗТОЧЧЯ. 

5. Предмет конкурсу – дерево з Розточчя – улюблений екземпляр, зустрінутий випадково, 
водночас монументальний і зовсім непомітний, але чомусь незвичайний. Фотографія 
може розповісти історію, пригоду, пов’язану з деревом. Можливий вільний вибір 
інтерпретацій, а також час їх створення (вимог щодо дати зйомки немає). 

6. Кольорові або чорно-білі фотографії необхідно надсилати в цифровому вигляді. Кожну 
фотографію слід надіслати окремим файлом у форматі JPG. Файл має бути 
підготовлений до друку у форматі 30 х 45 см, у форматі 3:2. Кожен файл повинен мати 
роздільну здатність 300 dpi. На фото не може бути жодних написів чи графічних 
елементів. Неприпустимо створювати маніпуляції з фотографіями, а редагування 
фотографій слід використовувати лише в базовому обсязі, наприклад, для збільшення 
яскравості або контрасту. 

7. Фотографії мають бути названі за формулою: 

Ім’я_прізвище_номер фотографії_назва фото, np.:  Ян_Ковальський_1_Ясень 
вранці 

8. Фотографії повинні бути зроблені в Розточчі (як у Польщі, так і в Україні). У Анкеті 
необхідно вказати місце, де було зроблено фото. 

9.  Фотографії мають відповідати тематиці конкурсу. 

10.   Подача робіт на Конкурс рівносильна декларації, що відправник: - є автором/автором 
доданих фотографій та приймає всі претензії будь-якого характеру, пов’язані з 
поданими фотографіями, які треті особи можуть висунути до організаторів Конкурсу; З 
фотографованими людьми вирішено питання щодо захисту зображення, а зображені 
люди дають згоду на їх оприлюднення. У цьому випадку додається заява про згоду на 
розповсюдження зображення, підписану цією особою. 

11.   Конкурс триває з 13.06.2022 по 31.08.2022 р.  

 

 

 



III. Оцінювання конкурсних робіт 

1. Організатор призначить Конкурсну комісію для відбору найкращих наданих робіт. До 
складу Конкурсного комітету увійдуть художники із Замостя – фотографи, члени 
Асоціації польських художніх фотографів та Польського фотоклубу, а також 
представник Організатора. представники співорганізаторів – Розточанського 
національного парку та Томашівсько надлісництва. На думку Конкурсної комісії, 
автори найцікавіших фотографій будуть нагороджені призами, зазначеними у розділі IV 
(Призи) цього Положення. Фотографії будуть оцінюватися з точки зору відповідності 
тематиці конкурсу та правилам конкурсу, художньому рівню та творчості Автора. 
Рішення конкурсної комісії є остаточними і оскарженню не підлягають.. 

2. 2. Подача фотографії на конкурс рівнозначна заяві учасника про те, що він має право на 
моральні авторські та необмежені майнові права, має право поширювати зображення 
людей, зображених на фотографії, а також несе відповідальність перед організатором за 
законні недоліки наданих фотографій, у тому числі відсутність прав, зазначених вище. 
Надсилання фотографій учасниками на Конкурс рівносильно наданні Організатору 
Конкурсу підтвердження того, що надіслані фотографії є його авторством, право 
розпорядження ними жодним чином не обмежується, і що всі особи, які фігурують на 
фотографіях, дають згоду на їх публікацію.. 

 

IV. Призи 

1. У Конкурсі будуть присуджені наступні призи: 

У дорослій категорії: 

I місце - Золота медаль Польського фотоклубу – „За фотографічну творчість”, 
матеріальні призи Організаторів і Партнерів 

II місце – Срібна медаль Польського фотоклубу – „За фотографічну творчість”, 
матеріальні призи Організаторів і Партнерів 

III місце – Брорнзова медаль Польського фотоклубу – „За фотографічну творчість”, 
матеріальні призи Організаторів і Партнерів 

 

У категорії дітей та підлітків: 

I місце – матеріальні призи Організаторів і Партнерів 

II місце – матеріальні призи Організаторів і Партнерів 

III місце – матеріальні призи Організаторів і Партнерів 

У разі нагородження Комісіями відзнак - Організатор передбачає призи - подарунки.  

2. Нагороджуються автори 3-х кращих робіт у кожній віковій групі: молодь та 
дорослі. Конкурсна комісія також залишає за собою право присуджувати або не 
присуджувати премії та нагороди. Спосіб вручення призів - у разі неможливості 
забрати призи особисто, Організатор повідомить нагородженого електронною 
поштою або телефоном.. 



3. Авторів відзначених робіт буде повідомлено електронною поштою або телефоном. 
Результати будуть оголошені та розміщені на веб-сайті та facebook сторінці 
Культурного цетру ґміни Криниці www.krynice.naszgok.pl, на сайті Розточанського 
національного парку www.roztoczanskipn.pl  та надлісництва  Томашів 
www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl 

4. Церемонія нагородження відбудеться у місті Криниці ( Томашів-Любельського 
повіту) в Культурному центрі. Запланована дата вернісажу з врученням нагород 
запланована на 25 вересня 2022 року. Організатор залишає за собою право 
змінювати дату та правила проведення заходу. Про будь-які зміни будемо 
повідомляти на на веб-сайті та facebook сторінці Культурного цетру ґміни Криниці.  

5. Окрім матеріальних призів, нагороджені роботи будуть надруковані на великому 
форматі та експонуватись під час післяконкурсної виставки разом із ім’ям та 
прізвищем автора. Також буде надруковано каталог з виставки. 

6. На післяконкурсній виставці решти відібраних фоторобот, включно з роботами-
переможцями, буде представлена в Культурному центрі ґміни Криниці. Усі 
учасники, які пройшли кваліфікацію на післяконкурсну виставку, отримають 
конкурсні дипломи та каталог виставки. Виставка буде доступна для інших 
установ, партнерів конкурсу та організацій, зацікавлених у презентації. 

       V.  Авторське право 

1. Подача фотографій на конкурс не обмежує авторські права власника фотографій, 
який шляхом подання заявки надає Організатору конкурсу дозвіл на безкоштовне та 
безстрокове використання фотографій, поданих на конкурс, у всіх матеріалах та 
інформаційно-рекламній діяльності Організаторів та Партнерів конкурсу. 

2. Організатор залишає за собою право безкоштовно представляти та публікувати 
конкурсні фотографії з інформаційно-рекламними цілями в електронних засобах 
масової інформації, друкованих виданнях, на зовнішніх рекламних носіях, в 
оригінальному або обробленому варіанті. 

3. Авторські права на фотографії, які будуть використані для популяризації гміни та 
області, залишаються власністю їх авторів. З цієї причини Організатор не несе 
жодної юридичної відповідальності, а в разі пред’явлення до Організатора претензії 
третьою особою через порушення авторських прав, учасник конкурсу несе цивільно-
правову відповідальність за правові недоліки зроблених фотографій. 

VI. Захист персональних даних 

                           1.   Організатор збирає дані Учасників: 

                                 a) ім'я та прізвище 

                                 b) дата народження, 

                                 c) адреса проживання, 

                                 d) номер телефону, 

                                 e) адреса електронної пошти, 

2. Організатор збирає такі дані: Учасники та їх законні представники (батьки або 
законні опікуни) у випадку неповнолітніх  

http://www.krynice.naszgok.pl/
http://www.roztoczanskipn.pl/
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a) Ім’я i прізвище Учасника i законного представника Учасника, 

b) дата народження Учасника та законного представника, 

c) адреса проживання законного представника, 

d) номер телефону законного ого представника або Учасника, 

e) адреса електронної пошти законного представника або Учасника,                   

2. Адміністратор персональних даних призначив спеціаліста із захисту даних, який 
наглядає за правильною обробкою персональних даних, з яким можна зв’язатися за 
адресою електронної пошти: iod@data-partners.pl 

3. Особисті дані Учасників та законних представників Учасників обробляються 
Організатором з метою проведення Конкурсу та оголошення результатів з 
виконанням Положення, а також для спілкування з Переможцями щодо отримання 
можливих призів. 

4. Надання персональних даних є добровільним, однак, якщо Учасник/законний 
представник Учасника відмовляється надати дані або відмовляється давати згоду на 
обробку персональних даних для цілей Конкурсу то його заявка не бере участі в 
Конкурсі і буде анульована. 

5. Учасник дозволяє використовувати своє ім’я та прізвище для інформування (також у 
ЗМІ) про результати Конкурсу.. 

6.  Дані Учасників та законних представників Учасників не будуть доступні стороннім 
особам, крім випадків, передбачених законодавством. 

a) Організатор застосовує технічні та організаційні заходи, на які поширюється захист 
довірених персональних даних. Організатор вжив відповідних заходів для 
забезпечення рівня безпеки, відповідного ризику, з урахуванням стану технічних 
знань, вартості реалізації та характеру, обсягу, мети, контексту обробки та ризику 
порушення прав і свобод фізичних осіб з різною вірогідністю та тяжкістю загрози. 
Організатор, зокрема, враховує ризики, пов’язані з обробкою даних, які виникають 
внаслідок випадкового або незаконного знищення; 

b) втрата, зміна або несанкціоноване розкриття даних; 

c) несанкціонований доступ до персональних даних, що передаються, зберігаються 
або обробляються іншим чином.. 

7.  Адміністратором персональних даних, зібраних у рамках конкурсу „Моє 
Розточанське дерево” є Культурний центр ґміни Криниці, Krynice 1 c, 22-610 
Krynice, e-mail gok_krynice@poczta.onet.pl,  tel. (84) 663 01 07  

Обробка персональних даних відбуватиметься на умовах, передбачених Законом від 10 травня 
2018 р. GDPR про захист персональних даних (Вісник законів від 2018 р., ст. 1000, 1669) з метою 
ознайомлення та публікації та для з маркетинговими цілями Фотографії Культурного центру 
ґміни Криниці та УГ Криниці прийняті для виставки та їх презентації на інших виставках та в 
рекламних цілях Культурного центр ґміни Криниці. 

 

VII. Прикінцеві положення 

mailto:iod@data-partners.pl


1. З Положенням про Конкурс можна ознайомитися в офісі Організатора та на веб-сайті 
www.naszgok.krynice.pl та на сторінці facebook Культурного центр ґміни Криниці, в офісі 
Організатора та за телефоном (84) 663 01 07 або за тел. e-mail: gok_krynice @ post 
office.onet.pl ви можете надіслати запити щодо конкурсу. 

                            2.  Організатор не несе відповідальності за неправильні дані надані у реєстраційній 
картці. 

3. У разі зміни контактних даних Учасник зобов’язаний негайно повідомити 
Організатора про зняття з Організатора відповідальності за наслідки недоставляння 
Учаснику кореспонденції, пов’язаної з виконанням Правил. 

4.  Організатор залишає за собою право в будь-який час змінити Положення з важливих 
причин, а також скасувати Конкурс повністю або частково, охоплюючи одну або дві 
категорії. Зокрема, важливою причиною вважається низький рівень збігу Повідомлень із 
зазначеними категоріями. 

5. Організатор залишає за собою право припинити проведення конкурсу, змінити або 
продовжити дату закінчення конкурсу та інші організаційні зміни. 

6.  Приймаючи участь у конкурсі, учасник погоджується зі змістом цього Положення. 

 

  


