
 

Konkurs fotograficzny „Białostockie łąki kwietne” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Łąka, Wandy 3/7 m. 20, 03-494 Warszawa. 

2. Kontakt z organizatorem: biuro@laka.org.pl lub poprzez fanpage: 

http://www.facebook.com/fundacjalaka . Portal Facebook.com nie jest 

organizatorem Konkursu. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy łąk 

kwietnych znajdujących się w mieście Białystok. 
 

§ 2 Zasady udziału w Konkursie 

 
1. W Konkursie mogą brać udział osoby bez ograniczeń wiekowych. Osoby 

niepełnoletnie potrzebują jednak zgody opiekuna prawnego na przekazanie praw do 

prac oraz przetwarzanie danych osobowych. 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani najbliżsi 

członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i 

osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
 

§ 3 Przebieg Konkursu 

 
1. Konkurs rozpoczyna się 19 lipca 2019 r., a kończy 19 października 2019 r. 19 

października, godzina 23:59 jest też ostatecznym terminem nadsyłania prac w wersji 

elektronicznej. 

2. Każdy Uczestnik może zgłosić na Konkurs dowolną liczbę Prac Konkursowych w 
dowolnej liczbie kategorii. 

3. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie 

uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub 

mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa 

osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich). 

4. Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej na 

następujących zasadach: 

a. pola eksploatacji: publikacja w mediach społecznościowych, stronach 

internetowych, w materiałach prasowych cyfrowych i drukowanych 
b. okres: bez ograniczeń 

c. terytorium: bez ograniczeń. 
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5. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: 

„Komisja”) składającej się z przedstawicieli Organizatora. Komisja wybierając 

najlepsze Prace będzie się kierować kryteriami: kompozycja, estetyka, kreatywność. 
6. Kategorie konkursowe wraz z opisami: 

a. MIASTO (fotografia) 

Łąki kwietne dodają uroku wielu miejscom w mieście. Pokaż, że łąka może 
współgrać z miejskim krajobrazem. 

Nagroda główna: mieszanka nasion do założenia łąk kwietnych o wartości 

300 złotych (na ok. 180 m²) 
Dwie nagrody drugie o wartości 100 zł każda (na ok. 60 m²). 

b. ZWIERZĘTA (fotografia) 

Motyle, pszczoły i ptaki to niektóre ze zwierząt, które chętnie pozują na 

łąkach. Uchwyć ich piękno na tle kwiatów. 
Nagroda główna: mieszanka nasion do założenia łąk kwietnych o wartości 

300 złotych (na ok. 180 m²) 

Dwie nagrody drugie o wartości 100 zł każda (na ok. 60 m²). 
c. LUDZIE (fotografia) 

Pokaż, że łąki mogą sprawiać radość mieszkańcom miast lub ich edukować. 

Nagroda główna: mieszanka nasion do założenia łąk kwietnych o wartości 
300 złotych (na ok. 180 m²) 

Dwie nagrody drugie o wartości 100 zł każda (na ok. 60 m²). 

d. SERIA POD AUTORSKIM TYTUŁEM (fotografia) 

W kategorii biorą udział serie 4 i więcej zdjęć. Co jest dla ciebie najważniejsze 
lub najbardziej intrygujące w pojawianiu się polnych kwiatów w przestrzeni 

miasta? Zaprezentuj wybrany przez siebie około-łąkowy temat z różnych 

perspektyw. 
Jedna nagroda główna: mieszanka nasion do założenia łąk kwietnych o 

wartości 500 złotych (na ok. 300 m²). 

7. Wymagania techniczne 
a. Zdjęcia powinny być wykonane w jakości co najmniej 300 dpi 

b. Pliki należy przesyłać w formacie JPG. 

8. Prace należy nadsyłać: 

a.  mailowo na adres: biuro@laka.org.pl w wiadomości o tytule Konkurs 
fotograficzny 

b. Większe pliki i serie można nadsyłać poprzez serwisy przeznaczone do 

przesyłania plików. W tym wypadku należy opisać materiał słowami 
Konkurs fotograficzny, inaczej mogą nie zostać pobrane i nie wezmą udziału 

w konkursie. 

9. Lista laureatów zostanie ogłoszona 20 października 2019 roku. 
10. Prace Konkursowe wybrane przez Komisję zostaną wskazane na Fanpage’u 

http://www.facebook.com/fundacjalaka . Zwycięzcy, za pośrednictwem prywatnej 

wiadomości na portalu lub na email biuro@laka.org.pl, powinni przesłać 

mailto:biuro@laka.org.pl
http://www.facebook.com/fundacjalaka
mailto:biuro@laka.org.pl


 

Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres, na który zostanie wysłana nagroda, 

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od wskazania na Fanpage’u Prac 

Konkursowych wybranych przez Komisję. W przypadku niezachowania tego terminu, 
nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać Uczestnikowi, 

który zgłosił na Konkurs kolejną najlepszą Pracę Konkursową, po Pracach 

Konkursowych Zwycięzców. 
 

§ 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 
1. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora 

zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród. Po wydaniu nagród zostaną 
niezwłocznie usunięte. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

3. W celu wydania nagród Administrator będzie przetwarzać następujące dane 
osobowe Zwycięzców: 

a. imię, 

b. nazwisko, 
c. adres e-mail, 

d. adres do wysyłki nagrody. 

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej 

wymienionych celów. 
 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne 

 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora podany w treści 

niniejszego Regulaminu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni 
kalendarzowych od daty wysłania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O 

wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na jego adres 

podany w treści reklamacji. 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u i udostępniany na życzenie przez 

cały czas trwania Konkursu. 



 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach 

promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do 

postanowień niniejszego Regulaminu. 
 


