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Doliny rzeczne – w harmonii 

z człowiekiem i przyrodą 

Konkurs fotograficzny 

REGULAMIN 

Terminy użyte w Regulaminie: 

Konkurs  –  wystawa  zdjęć  promująca  zrównoważone  użytkowanie 
dolin rzecznych z wykorzystaniem koncepcji Ekohydrologii, wraz z jej 
poszczególnymi  składnikami  prowadzona  na  stronie 
www.erce.unesco.lodz.pl 
Regulamin  –  jedyne  źródło  zasad  obowiązujących  w  Konkursie.  W 
przypadkach  nieobjętych  Regulaminem  decydujące  znaczenie  będą 
miały decyzje Organizatora Konkursu. 
Organizator  Konkursu  (Organizator)  –  ERCE:  Europejskie 
Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO. 
Uczestnik  –  osoba  fizyczna,  która  w  czasie  trwania  Konkursu  po 
rejestracji  w  oparciu  o  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na  stronie 
www.erce.unesco.lodz.pl prześle pod wskazany adres zdjęcie (zdjęcia), 
jednocześnie  wyrażając  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych 
oraz  zaakceptuje  Regulamin  Konkursu  i  potwierdzi  posiadanie 
wszelkich praw autorskich do przesłanego utworu (zdjęcia). 
Zwycięzcy  –  Uczestnicy,  którym  na  podstawie  ustaleń  Komisji 
Konkursowej zostały przyznane nagrody. 
Komisja  Konkursowa  (Komisja)  –  zostanie  powołana  przez 
Organizatora  spośród  Pracowników  Europejskiego  Regionalnego 
Centrum Ekohydrologii  pod  auspicjami UNESCO,  członków  Steering 
Committee międzynarodowej konferencji : “Ecohydrological Processes 
and  Sustainable  Floodplain Management: Opportunities  and  Concepts 
for  water  hazard  mitigation,  and  ecological  and  socioeconomic 
sustainability”,  instytucji  sponsorujących  i  patronów  medialnych. 
Komisja  będzie  odpowiedzialna  za  prawidłowy  przebieg  Konkursu, 
wybór Zwycięzców, a także za poinformowanie ich o wygranej. 
Nagrody  –  nagrody  ufundowane  przez  Organizatora  Konkursu  oraz 
jednostki  sponsorujące  będą  przyznane  w  ciągu  miesiąca  po 
zakończeniu wystawy. 

Zasady uczestnictwa 

1.  Konkurs  stanowi wizualne uzupełnienie tematyki poruszanej na 
międzynarodowej  konferencji  naukowej:  “Ecohydrological  Processes 
and  Sustainable  Floodplain Management: Opportunities  and  Concepts
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for  water  hazard  mitigation,  and  ecological  and  socioeconomic 
sustainability” (1923 maja 2008, Łódź, Polska). 
2.  Przedmiotem  konkursu  są  zdjęcia  przedstawiające  doliny 
rzeczne o różnym stopniu zagospodarowania i degradacji. 
3.  Konkurs ma charakter otwarty, czyli swoje prace może nadsyłać 
każda osoba niezależnie od wieku, zawodu i bez względu na kraj swego 
pochodzenia. 
4.  Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie 
fotografie  wykonane  samodzielnie,  do  których  Uczestnicy  posiadają 
wszelkie  prawa  autorskie.  Zgłaszanie  zdjęć  wykonanych  przez  inne 
osoby  jest  całkowicie  zabronione. Uczestnicy  konkursu  ponoszą  pełną 
odpowiedzialność  związaną  z  użyciem  przesłanych  przez  siebie 
fotografii,  a  w  szczególności  pełną  odpowiedzialność  za  naruszenie 
praw osób trzecich. 
5.  W  przypadku  naruszenia  obowiązującego  prawa,  praw  osób 
trzecich,  a  także prób  oszustwa Organizator  zastrzega  sobie  prawo do 
usunięcia  zdjęcia  Uczestnika,  który  dopuścił  się  takiego  naruszenia. 
Działania Organizatora w określonym powyżej zakresie nie wymagają 
dla  swej  ważności  przesłania  do  Uczestnika  jakiegokolwiek 
oświadczenia.  Organizator  ma  również  prawo  do  nieuwzględniania 
bądź usunięcia zdjęć, bez informowania o tym Uczestnika, w przypadku 
braku  związku  z  tematyką  konkursu  lub  naruszenia  kulturowych, 
etycznych bądź moralnych standardów UNESCO. 
6.  Można  nadsyłać  zarówno  prace  czarnobiałe  jak  i  kolorowe. 
Technika wykonania zdjęć dowolna. Fotomontaż jest zabroniony. 
7.  Prace będą  dzielone  na  cztery  kategorie  tematyczne: Naturalne 
doliny rzeczne, Doliny zdegradowane, Doliny zrekultywowane, Doliny 
rozwijane w harmonii z człowiekiem i przyrodą. 
8.  Jeden  uczestnik  może  przysłać  maksymalnie  trzy  prace  dla 
każdej  kategorii  tematycznej.  Każde  zdjęcie  będzie  rozpatrywane 
osobno. 
9.  Prace  powinny  mieć  formę  plików  cyfrowych  spełniających 
następujące  parametry:  format  pliku:  TIF  z  kompresją  LZW, 
ewentualnie JPG o maksymalnej dostępnej dla fotografującego jakości. 
Preferowana  rozdzielczość  nadsyłanych  prac  zawierająca  się  w 
przedziale  pomiędzy:  5500  x  4000  pixeli  do  3500  x  2500  pixeli. 
Dopuszczalna  minimalna  rozdzielczość  to  1700  x  2500  pixeli. 
Orientacja  zdjęcia  dowolna  (np.  5500  x  4000  pixeli  lub  4000  x  5500 
pixeli). 
10.  Zgłoszenie  do  Konkursu  może  nastąpić  tylko  po  pomyślnie 
przeprowadzonej  procedurze  zgłoszeniowej,  której  integralna  częścią 
jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie internetowej Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu nie 
odpowiada  za  problemy  związane  z  nieprawidłowym  przebiegiem 
rejestracji. 
11.  W  konkursie  nagradzane  będą  trzy  najlepsze  prace,  którym 
Komisja  Konkursowa  przydziela  wyróżnienia  w  postaci  pierwszego, 
drugiego  i  trzeciego miejsca. W  szczególnych  przypadkach  jury może 
zdecydować o innej liczbie lub odmiennym rozdziale miejsc i nagród w 
konkursie.
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12.  Nadsyłając  prace  na  konkurs Doliny  rzeczne  –  w  harmonii  z 
człowiekiem  i  przyrodą  i  podając  swoje  dane  osobowe  uczestnik 
wyraża  tym  samym  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  tych  danych 
przez organizatorów konkursu. Dane zbierane  są w celu umożliwienia 
kontaktu z uczestnikami. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich 
danych oraz ich poprawiania. 
13.  Zdjęcia zgłaszane do Konkursu pozostają własnością Uczestnika 
który je nadesłał. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do: 

a)  nieodpłatnej  ekspozycji  nadesłanych  prac  na  wystawach 
związanych  z  konkursem  oraz  na  terenie  ERCE,  z  zaznaczeniem 
nazwiska autora; 
b)  wielokrotnej  nieodpłatnej  publikacji  nadesłanych  prac  we 
wszelkich  materiałach  drukowanych  związanych  z  konkursem  i 
towarzyszącą  mu  konferencją  naukową  z  zaznaczeniem  nazwiska 
autora  i  ewentualnie  tytułu  pracy.  Dotyczy  to  także  prawa  udzielania 
licencji  innym  podmiotom,  publikującym  informacje  o  konkursie  i 
konferencji. 

14.  W  przypadku  wykorzystania  prac  nadesłanych  na  konkurs  w 
drukowanych publikacjach wydawanych przez organizatorów, autorowi 
przysługują dwa bezpłatne egzemplarze autorskie. 
15.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  cyfrowego  opracowania 
nadesłanych prac jeżeli będzie ono wynikało z potrzeb ekspozycyjnych 
bądź publikacyjnych. 
16.  Nadesłane  prace  nie  będą  zwracane.  Lista  przyjętych  prac 
będzie dostępna u Organizatora. 
17.  W przypadku przyznania wyróżnienia i ewentualnie związanej z 
nim  nagrody  zwycięzcom  nie  przysługuje  prawo  do  żądania 
ekwiwalentu pieniężnego za przyznane wyróżnienie. Prawo do odbioru 
nagrody  nie  może  być  przeniesione  na  osoby  trzecie.  Osobom 
mieszkającym  pod  jednym  adresem  (mieszkanie  /  dom)  przysługuje 
możliwość wygrania tylko jednej nagrody. 
18.  Informacja o wygranej / wynikach Konkursu będzie dostępna na 
stronach  internetowych  Organizatora,  pisemnie  zostanie  doręczona 
tylko Zwycięzcom. 
19.  Zgodnie  z  postanowieniami  Regulaminu,  Uczestnicy,  którzy 
zostaną uznani  za Zwycięzców, wyrażają  zgodę na opublikowanie  ich 
danych  osobowych  (łącznie  z  podaniem  miejscowości  i  kraju 
zamieszkania) na stronie zawierającej listę Zwycięzców. 
20.  Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie przyznania wyróżnień 
jest  ostateczna. W wypadku  pojawienia  się  sytuacji  nieokreślonych w 
Regulaminie,  Organizator  i/lub  Komisja  Konkursowa  będzie  mogła 
wydać, w każdej chwili trwania Konkursu, odpowiednie postanowienie 
regulujące daną kwestię. 
21.  Rozstrzygnięcie  konkursu  planowane  jest  na  22  maja,  tj.  w 
przededniu  zakończenia  konferencji  “Ecohydrological  Processes  and 
Sustainable  Floodplain  Management:  Opportunities  and  Concepts  for 
water  hazard  mitigation,  and  ecological  and  socioeconomic 
sustainability”



PARTNERZY 

22.  Termin nadsyłania prac  15 kwietnia 2008 r. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej 
Organizatora. 

Zdjęcia oraz  formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać mailem  lub 
poprzez pocztę na płytach CD na adres: 

email: kes@biol.uni.lodz.pl 

adres pocztowy: 
EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII 

pod auspicjami UNESCO 
Polska Akademia Nauk 

Polska, 90364 Lodz, ul. Tylna 3 
telefon: + 48 42 681 70 07 
fax:  + 48 42 681 30 69 
www.erce.unesco.lodz.pl 

Dla  zwycięzców  przewidziano  atrakcyjne  nagrody.  Głównymi 
partnerami konkursu są: Apsys Management Sp. z o.o. oraz miesięcznik 
popularnonaukowy „Świat Nauki”.
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