
Konkurs fotograficzny „Z miŁOŚci do bagien” 

organizowany w ramach Światowego Dnia Mokradeł 

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł ogłaszamy konkurs fotograficzny, którego 

hasło przewodnie brzmi Z miŁOŚci do bagien. Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie przez 

jego uczestników wiedzy dotyczącej terenów wodno-błotnych Lubelszczyzny i ich znaczenia 

przyrodniczego, a także zrozumienie i poprawne posługiwanie się terminologią z zakresu ekologii 

i promocja postaw proaktywnych w zakresie poznawania i ochrony przyrody.  

Konkurs skierowany jest do uczestników działań edukacyjnych organizowanych w ramach 

projektu PLUM (uczestnicy obchodów Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale NoZiGP UMCS, 

terenowych spacerów edukacyjnych oraz warsztatów). Trzy najwyżej oceniane prace zostaną 

nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Ponadto prace nagrodzone oraz wyróżnione zostaną 

zaprezentowane w formie wernisażu online na stronie internetowej Wydziału Nauk o Ziemi 

i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie oraz na fanpage-u Lubelskiego Uniwersytetu 

Mokradłowego: https://www.facebook.com/Kierunek.Polesie/. 

Członkami Jury Konkursu będą m.in. pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej UMCS, od lat profesjonalnie zajmujący się fotografią. Fotografie należy przesłać drogą 

mailową na adres:  

mokradla@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Prace konkursowe w formie zdjęć cyfrowych (jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 

3 fotografie) wraz z ich opisem należy przesłać do 31 października 2022 roku. Rozstrzygnięcie 

konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią 7 listopada 2022 roku. Informacje o zwycięskich pracach 

fotograficznych zostaną opublikowane na stronie Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

UMCS, a Autorzy prac zostaną dodatkowo poinformowani drogą mailową (informacja zostanie 

przesłana na adres email wskazany w zgłoszeniu).  

 

Regulamin konkursu 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod 

nazwą „Rok na mokradłach” (dalej “Konkurs”).  

2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej (dalej “Organizator”).  

3. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat obszarów podmokłych.  

4. Czas trwania Konkursu: od 1 października 2022 r. do 31 października 2021 r.  

5. Konkurs przeznaczony jest do uczestników działań edukacyjnych organizowanych w ramach 

projektu PLUM (uczestnicy obchodów Światowego Dnia Mokradeł na Wydziale NoZiGP UMCS, 

terenowych spacerów edukacyjnych oraz warsztatów); są oni zwani dalej „Uczestnikami”. 

 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest 

całkowicie dobrowolne. W imieniu osób niepełnoletnich zgodę na akceptację Regulaminu 

i udostępnianie danych powinien podpisać rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.  

7. Warunkami udziału w Konkursie są: a) zapoznanie się i pisemna akceptacja Regulaminu Konkursu; 

b) wysłanie zdjęć wraz z ich opisem na adres Organizatora; c) wyrażenie zgody na udostępnienie 

danych osobowych (imienia i nazwiska uczestnika) oraz na wykorzystanie przesłanych prac w 

wystawie pokonkursowej.  

8. Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie przez Uczestnika do Organizatora (na adres 

mokradla@poczta.umcs.lublin.pl), od 1 do 3 fotografii nawiązujących do tematu konkursu. Każda 



zgłoszona fotografia powinna zostać opatrzona opisem zainspirowanym fotografowanym 

obiektem/zjawiskiem/procesem (do 1200 znaków ze spacjami).  

9. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być przesłane w formacie JPG, a wielkość przesyłanego 

pliku nie może przekroczyć 20 MB, przy czym krótszy bok zdjęcia musi mieć powyżej 1500 px. 

Laureat Konkursu zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii w rozdzielczości 

pozwalającej na prezentację pracy dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej.  

10. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 (trzy) fotografie w ramach Konkursu.  

11. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace, które do momentu ich zgłoszenia w Konkursie nie 

zostały nagrodzone w ramach innego konkursu fotograficznego.  

12. W zgłoszeniu konkursowym powinny znaleźć się:  

- imię i nazwisko autora,  

- informacje o miejscu wykonania zdjęcia;  

- tytuł zdjęcia nadany przez jego autora; - opis (komentarz autorski opisujący przedstawiany 

obiekt/zjawisko/proces/emocje).  

13. Uczestnik z chwilą zgłoszenia do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela Organizatorowi 

licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, 

ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach 

eksploatacji.  

14. Jury powołane przez Organizatora wyłoni w Konkursie maksymalnie 3 zwycięskie prace oraz 

maksymalnie 10 prac wyróżnionych.  

15. Kryterium wyboru laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania laureatom Nagród są 

oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne fotografii zgłoszonych do Konkursu oraz ich 

opisu.  

16. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Konkursie jest Organizator.  

17. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer 

telefonu, adres zamieszkania, adres email Uczestnika.  

18. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie – 

bez podania danych osobowych zgłoszenie nie zostanie przyjęte.  

 

 

Akceptuję powyższy regulamin konkursu  

 

 

…..........................................................................  

Data, Podpis Uczestnika Konkursu lub Rodzica/  

Opiekuna Prawnego Uczestnika  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydział Nauk o Ziemi i 

Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w związku z udziałem w konkursie 

fotograficznym „Rok na mokradłach”.  

 

 

….........................................................................  

Data, Podpis Uczestnika Konkursu lub Rodzica/  

Opiekuna Prawnego Uczestnika 

 


