
KONKURS 2020 

Botanik w obiektywie 

REGULAMIN 

§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

z siedzibą w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 3. 

2. Konkurs orgaznizowany jest w ramach obchodów 55 rocznicy założenia Ogrodu 

Botanicznego UMCS.  

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.  

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.05.2020 r. i trwa do 26.10.2020 r.  

5. Prace Konkursowe mogą być wykorzystane przez Organizatorów w kampanii  promującej 

ideę Konkursu. 

6. Celem Konkursu jest:  

 zwrócenie uwagi uczestników Konkursu na różnorodność, niepowtarzalność i piękno 

przyrody,  

 zachęcenie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu w Ogrodzie 

Botanicznym UMCS w Lublinie, 

 odkrywanie walorów Ogrodu Botanicznego UMCS podczas rozwijania artystycznych 

pasji. 

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób odwiedzających Ogród Botaniczny UMCS, 

które ukończyły 18 lat. 

2. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Związane z nim udostępnianie 

danych jest całkowicie dobrowolne. 

3. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest zgłaszanie 

się w imieniu osób trzecich. 

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest twórcą fotografii i przysługują mu niczym 

nieograniczone prawa osobiste i majątkowe do fotografii. Jest uprawniony do udzielania 

licencji i zezwoleń. 

§ 3 

Przedmiot Konkursu i zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest autorska fotografia nawiązująca do tytułu Konkursu.  

2. Na konkurs można nadsyłać zdjęcia wykonane wyłącznie na terenie Ogrodu Botanicznego 

UMCS w Lublinie w ciągu ostatnich 3 lat (2018-2020), przedstawiające elementy 

charakterystyczne dla tego Ogrodu (pojedyncze rośliny, kompozycje roślinne, krajobraz, itp.). 

3. W ramach konkursu, uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Jednocześnie z 

przesłaniem zgłoszenia uczestnik oświadcza, że dostarczone przez niego zdjęcie jest 

oryginalne, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. 

Fotografie przesłane przez jednego uczestnika nie mogą być do siebie podobne. 

4. Wymogi dotyczące zdjęć: format pliku .jpg., rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok 

zdjęcia powinien mieć szerokość minimum 2000 pikseli.  



5. Fotografie wykreowane w programach graficznych nie mogą być zgłoszone do 

konkursu. Nie dopuszcza się także przeróbek polegających na usuwaniu lub wklejaniu 

elementów fotografii. Dopuszcza się: kadrowanie, stemplowanie zanieczyszczeń z 

matrycy oraz korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki globalnej: 

regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej, 

rozjaśniania i przyciemniania obrazu, odszumiania, ostrzenia. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają wymogów 

technicznych.  

7. Każdy autor może nadać swojej pracy tytuł, który należy umieścić w treści maila 

zgłoszeniowego. 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym 

czasie z udziału w Konkursie. 

9. Laureaci Konkursu zobowiązani są do odbioru nagród w siedzibie Organizatora, w 

terminie do 30 dni od oficjalnego ogłoszenia wyników lub innego terminu wskazanego 

przez Organizatora podczas ogłoszenia wyników. Po tym czasie nagrody przechodzą na 

własność Organizatora. Nagrody mogą zostać wysyłane przesyłką pocztową lub 

kurierską na koszt Laureata. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie przez Uczestnika 

Konkursu lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie. 

10. Uczestnik nadsyłający maila zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora jego danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem 

Konkursu. 

11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim drogą 

elektroniczną lub telefoniczną. 

12. Nadesłanie lub przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia woli autora o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych 

do rozporządzania i korzystania z prac na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, do celów marketingowych i promocyjnych, a w szczególności 

do upubliczniania na stronie internetowej, w wydawnictwach, wystawach 

organizowanych przez Ogród Botaniczny UMCS. Przeniesienie praw wywiera skutek w 

przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia danej pracy w Konkursie, co jest równoznaczne 

z akceptacją przeniesienia praw przez Organizatora Konkursu. 

13. Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób 

widniejących na fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na 

wykorzystanie przez Organizatorów w ramach prowadzonego konkursu. 

14. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw 

pokrewnych lub praw własności przemysłowej, w związku z korzystaniem przez 

Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika 

okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik 

zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej 

odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany 

zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w 

związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik 

zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwotę odpowiadającą tym 



roszczeniom oraz ponieść wszelkie koszty z nimi związane i wydatki łącznie z kosztami 

zastępstwa prawnego (procesowego). 

15. Uczestnik Konkursu wysyłając swoją/e fotografię/e tym samym oświadcza, iż 

akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w 

Konkursie. 

 

§ 4 

Zasady zgłaszania udziału w Konkursie 

 

1. Fotografie należy przesyłać w formie cyfrowej za pomocą formularza online 

dostępnego na stronie www.garden.umcs.pl w zakładce Konkurs Fotograficzny. 

2. Termin nadsyłania prac mija 26.10.2020 r. o godz. 15.00.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają 

wymagań określonych w Regulaminie.  

 

§ 5 

Ocena prac 

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa, powołana 

przez Organizatora.  

2. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność oraz walory 

artystyczne fotografii, dokona wyboru najlepszych fotografii, wskazując I, II i III 

miejsce. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe wyróżnienia pozostałym 

Uczestnikom Konkursu. 

3. Za zajęcie poszczególnych miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe. 

4. Fotografie wybrane z nagrodzonych i wyróżnionych będą umieszczone w kalendarzu, 

który zostanie wydawany przez Ogród Botaniczny UMCS na rok 2021 oraz 2022. 

Laureaci Konkursu, których prace zostały wybrane do kalendarza, zostaną nagrodzeni 

egzemplarzami tego kalendarza.  

5. Laureaci Konkursu oraz autorzy wyróżnionych prac, zostaną poinformowani  

o wynikach Konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.  

6. Lista  Laureatów  oraz  autorów  wyróżnionych  prac  zostanie  ogłoszona  na  stronie  

internetowej Organizatora, nie później niż 06.11.2020 r.  

7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych 

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą 

w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie 

zgodnym ze zgłoszeniem uczestnictwa) podawane są przez osoby będące uczestnikami 

Konkursu, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie. 

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i 

nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. Dane zbierane są przez UMCS 

wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Konkursu, będą przetwarzane na 

podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu 

przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom 

zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, 

http://www.garden.umcs.pl/


możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania 

zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób 

biorących udział w Konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator danych osobowych powołał 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: 

dane.osobowe@umcs.lublin.pl. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu, 

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w Lublinie.  

3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

www.garden.umcs.pl w zakładce Konkurs Fotograficzny. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez 

podania przyczyny. 

 

http://www.garden.umcs.pl/

