
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Strażnicy Rzek WWF” 

 

1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Strażnicy Rzek WWF”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 

Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS: 0000160673, posiadającą NIP: 5213241055 oraz REGON: 015481019 zwana 

dalej „Organizatorem”, e-mail: straznicy@wwf.pl 

1.2 Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - serwisu pod adresem 

http://www.straznicy.wwf.pl  należącej do Organizatora, funkcjonującego według Regulaminu 

serwisu straznicy.wwf.pl.  Każdy z Uczestników Konkursu (lub odpowiednio przedstawiciel 

ustawowy małoletniego biorącego udział w Konkursie) przystępując do niniejszego Konkursu 

wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz 

niniejszego Regulaminu. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zarejestrowały się w programie Strażnicy 

Rzek WWF poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący sie na stronie 

www.straznicy.wwf.pl 

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 1marca 2019 r. i trwa do 15 maja 2019 r. 

1.4 Ogłoszenie wyników nastąpi 22 maja 2019 r. 

1.5 Zdjęcia muszą zostać wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.6 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2 CEL I TEMATYKA KONKURSU: 

2.1 Celem Konkursu jest promocja idei ochrony rzek, wyrażona poprzez działania w programie 

Strażnicy Rzek WWF, promocja rzek jako miejsca spędzania wolnego czasu oraz promocja 

działań Strażników Rzek WWF. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną 

na temat programu „Strażnicy Rzek WWF” oraz problemu niszczenia walorów przyrodniczych 

i hydromorfologicznych rzek. 

 

3 PRACE KONKURSOWE - FOTOGRAFIE. 

3.1 Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność 

do czynności prawnych lub osób niepełnoletnich, posiadających ograniczoną 

lub nieposiadających zdolności do czynności prawnej - przy pisemnej zgodzie rodziców 

lub opiekunów prawnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, przesłanej na adres mailowy, zgodnie z pkt. 4.1 poniżej. 

3.2 Zadaniem konkursowym jest przesłanie wykonanego przez Uczestnika zdjęcia 

fotograficznego w jednej lub kilku kategoriach: 

1. Piękno rzek małych i dużych 

2. Z życia Strażnika 

3. Człowiek i rzeka 

4. Rzeka z lotu ptaka 

5. Podwodne życie rzeki 

6. Usłysz głos rzeki 

http://www.straznicy.wwf.pl/


  

W każdej kategorii osobno będą rozpatrywane prace wykonane w dwóch podkategoriach:  

a. zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym 

b. zdjęcia wykonane telefonem komórkowym 

3.3 Opis kategorii 

a. Piękno rzek małych i dużych - tematem zdjęć jest piękno przyrodnicze rzek. Może 

obejmować cały krajobraz rzek lub poszczególne jego elementy. Fotografia może 

skupiać się na zwierzętach, roślinach, grzybach, lub równie dobrze na elementach 

nieożywionych (geomorfologia rzeki, fragmenty kształtowane przez wodę itd. 

b. Z życia Strażnika - zdjęcia mogą ukazywać Strażników rzek podczas rutynowej kontroli 

rzeki, lub podczas składania pism w urzędach czy działań edukacyjnych. Celem tej 

kategorii jest skupienie się na uczestnictwie Strażnika w życiu rzek na dowolnym 

poziomie.  

c. Człowiek i rzeka - tematem zdjęć jest zrównoważona relacja człowiek i rzeki, która służy 

człowiekowi, lecz nie szkodzi rzece. Może ukazywać rzekę jako miejsce zabaw, 

spędzania wolnego czasu, ale także jako wodopój dla zwierząt gospodarskich i inne, 

wedle inwencji autora zdjęcia 

d. Rzeka z lotu ptaka - kategoria zarezerwowana dla zdjęć wykonanych z wysokości, 

ukazujących dolinę rzeczną. Mogą zostać wykonane przy pomocy drona, ale także z 

wieży obserwacyjnej czy innego wyniesienia. 

e. Podwodne życie rzeki - kategoria zarezerwowana dla zdjęć podwodnych, 

przedstawiających rzekę od strony organizmów ją zamieszkujących. 

f. Usłysz głos rzeki – a Ty jak zrobisz zdjęcie dźwięków rzeki? 

3.3 Zdjęcia należy wykonać samodzielnie.  

Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub wykorzystywania elementów cudzych zdjęć, grafik lub 

innych utworów bez zgody ich twórcy. 

3.4 Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres 

straznicy@wwf.pl 

3.5 Zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym muszą być zapisane w formacie JPG. 

Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Jedno zdjęcie nie może 

przekroczyć 20 MB.  

Zdjęcia wykonane telefonem komórkowym muszą być zapisane w formacie JPG, 

natomiast nie stosuje się ograniczeń wielkości ani jakości zdjęcia. 

3.6 Uczestnik konkursu może przesłać do 2 zdjęć w każdej z kategorii. Wysyłając zdjęcia należy 

wpisać tytuł, opis, w tym lokalizację, w której zdjęcie wykonano oraz datę wykonania zdjęcia, 

kategorię w jakiej startuje zdjęcie (np. 1a, 1b, 2a, 2b…6a, 6b)  

3.7 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób 

trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne 

i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia 

innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały 

o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały 

chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 



W przypadku gdy na zdjęciu znajdują się wizerunki osób, do zgłoszenia należy dołączyć 

oświadczenie: “Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez WWF Polska 

w związku z konkursem Strażnicy Rzek”. W przypadku, gdy na zdjęciu znajduje się wizerunek 

dziecka, powyższe oświadczenie składają w jego imieniu rodzice lub opiekunowie prawni.  

 

4 UCZESTNICY 

4.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych bądź nie posiadająca 

zdolności do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego. Osoby, które 

posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie posiadają zdolności 

do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, przesłaną na adres mailowy straznicy@wwf.pl. Warunkiem wzięcia udziału 

w Konkursie jest w takim przypadku przesłanie w/w zgody oraz w razie wygranej w Konkursie – 

dostarczenie Organizatorowi jej oryginału. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym Regulaminie 

„Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”. 

4.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 4.1 

powyżej powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym 

w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na 

korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez Uczestników. 

4.3 W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które zgłosiły się do programu Strażnicy 

Rzek WWF poprzez stronę internetową www.straznicy.wwf.pl  

4.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym 

członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

4.5 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

 

5 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

5.1 W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie 

www.straznicy.wwf.pl, akceptując Regulamin serwisu, wskazać swój adres email oraz numer 

telefonu, który umożliwi Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z 

realizacją Konkursu, 

5.2 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy 

osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) podaje swoje imię i nazwisko 

oraz adres e-mail i numer telefonu w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu. Uczestnik może wyrazić zgodę na publikacją jego wyników w Konkursie poprzez 

wysłanie zgody w mailu wraz z konkursowym zdjęciem o treści: “Wyrażam zgodę na 

publikację w Internecie mojego imienia i nazwiska przez Fundację WWF Polska w celu 

poinformowania przez Fundację WWF Polska o wynikach Konkursu.” 

5.3 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 1 marca 2019 r. do 15 maja 2019 r. 

decydować będzie data przesłania zdjęć pod adres straznicy@wwf.pl 

mailto:straznicy@wwf.pl


5.4 Uczestnik Konkursu (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy osoby nie posiadającej 

pełnej zdolności do czynności prawnych) poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu (pracy 

konkursowej) oświadcza, iż: 

- Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac 

konkursowych (zdjęć, opisów, tytułów), które są przejawem jego własnej indywidualnej 

twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń 

podmiotów trzecich; 

- wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyraziły zgodę na ich publiczne udostępnienie 

oraz wykorzystywanie ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem; 

- udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku i jego publiczne 

rozpowszechnianie w przypadku, gdy zostanie on laureatem Konkursu, w szczególności 

w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp. w celach informacyjnych 

i promocyjnych Konkursu; 

- udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo 

i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z 

jego pracy konkursowej (fotografii oraz ich opisów, tytułów) przez Organizatora na wszystkich 

znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie 

i mikrokopiowanie; 

b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie 

od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz 

egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed 

i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania 

w inny sposób; 

c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb 

eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub 

w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; 

d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia 

lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne 

oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie 

do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie 

za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego 

odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania 

i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach 

masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 

e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale 

komunikacji publicznej; 

f. użyczanie i najem utworu oraz egzemplarzy, na których utwór został w całości lub w jego 

dowolnych fragmentach utrwalony, oraz wymianę nośników, na których utwór utrwalono; 

g. rozpowszechnianie utworu i jego fragmentów poprzez jego publiczne udostępniania, 

wykonania, wyświetlenia, wystawienia, odtwarzania, nadawania i reemitowania, oraz w sieciach 

telekomunikacyjnych; 



h. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik 

konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na 

korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 

powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne 

jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i 

równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w 

tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub 

skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, 

diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z 

prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również 

Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. 

pracy konkursowej. 

- wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była 

wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora lub podmiotu przez Organizatora 

wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, 

poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, 

skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, 

ortograficznych i językowych, itp. 

5.5 W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.2 powyżej, zgłoszenie powinno zawierać zgodę 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. 

Zgoda powinna zostać przesłana na skrzynkę kontaktową.  

5.6 W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym 

Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator 

zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. 

W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany 

do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora 

do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5.7 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika (lub odpowiednio 

przedstawiciela ustawowego osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Strażnicy Rzek WWF” 

prawnych), o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem 

faktycznym lub prawnym Uczestnik (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy osoby 

nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych), w przypadku ewentualnych roszczeń 

osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 

wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji 

o której mowa powyżej, Uczestnik taki podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązany jest 

do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

5.8 Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

5.9 Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału 

w Konkursie. 

 

 

 



6 OCENA ZDJĘĆ 

6.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołane przez 

Organizatora. 

6.2 Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. 

jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii. Jury wyłoni zwycięskie zdjęcia, zwane 

dalej „Zwycięskimi Zdjęciami”.  

6.3 Zwycięzcy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty 

elektronicznej lub telefoniczną. 

6. Jury w każdej kategorii i podkategorii przyzna 2 nagrody główne, za 1 i 2 miejsce, oraz 

nagrodę specjalną (wyróżnienie). 

6.6 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania 

sądowego. 

6.7 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie www.straznicy.wwf.pl  w 

Internecie oraz komunikatach prasowych posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców 

Konkursu, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę. 

 

7 NAGRODY 

7.1. Dla laureatów pierwszego miejsca w każdej kategorii nagrodą jest dwudniowy kurs (plener) 

fotograficzny z poprowadzony przez Grzegorza Bobrowicza - profesjonalnego fotografa 

specjalizującego się w zdjęciach przyrody. Twórcy licznych fotografii i filmów prezentowanych 

na wystawach oraz w prasie i telewizji, autora książki “Fotografowanie polskiej przyrody”.  

7.2 Kurs odbędzie się w Bieszczadach, w dniach 17-18 sierpnia 2019 r.  

7.3. Organizator pokrywa koszty uczestnictwa w kursie, noclegów w dniach 16-18 sierpnia wraz 

z całodziennym wyżywieniem oraz zwrot kosztów dojazdu w kwocie do 100 zł na uczestnika.  

7.4. Organizator przekazuje uczestnikom kursu zaświadczenie uczestnictwa w plenerze 

zdjęciowym 

7.5. Jeżeli ten sam uczestnik zwyciężył w kilku kategoriach, nagroda przypada uczestnikowi / 

uczestnikom, którzy zajęli kolejne miejsca w drugiej z kolei kategorii (zgodnie z kolejnością 

kategorii podaną w punkcie 3.2 regulaminu.    

7.6. Jeżeli zwycięzca danej kategorii nie może uczestniczyć w plenerze zdjęciowym, nagroda 

przypada osobie, która zajęła kolejne miejsca w danej kategorii zdjęciowej. 

7.7 Zwycięzcy drugiego miejsca oraz zdobywcy nagród specjalnych otrzymają nagrody 

książkowe. 

 

 

8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU 

8.1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z 

Konkursem. 

8.2 Reklamacja powinna zawierać: 

- imię i nazwisko osoby składającej reklamację; 

- opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem; 

- adres korespondencyjny. 

8.3 Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora. 

http://www.straznicy/


8.4 Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 

dni od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje wysyłane będą listem poleconym nie później 

niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w poprzednim zdaniu. 

8.5 Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

8.6 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna, co nie wyłącza prawa 

Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

9 KOMISJA 

9.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić 

będą przedstawiciele Organizatora. 

9.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu 

. 

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.straznicy.wwf.pl 

10.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

10.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

10.4 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Polityką 

prywatności opublikowaną na stronie www.straznicy.wwf.pl pod adresem: 

https://straznicy.wwf.pl/polityka-prywatnosci-fundacji-wwf-polska/.  

10.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku. 

10.6 Przesyłając zgłoszone prace Uczestnik (lub odpowiednio przedstawiciel ustawowy osoby 

nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) potwierdza, że wyraża zgodę na 

zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

11. Terminarz konkursu 

1.03.2019 - rozpoczęcie konkursu 

15.05.2019 - termin nadsyłania prac 

22.05.2019 - ogłoszenie zwycięzców w każdej kategorii 

17-18.08.2019 - plener fotograficzny dla zwycięzców konkursu. 

  

http://www.straznicy.wwf.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Strażnicy Rzek WWF” 

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO (RODZICA) NA 

UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „Strażnicy Rzek WWF” 

organizowanym przez Fundację WWF Polska z siedzibą w Warszawie 

 

Działając w imieniu i jako przedstawiciel ustawowy/opiekun* prawny 

………………….............................................. (imię i nazwisko) ur. w dn. ..........................., dalej 

zwanego "Uczestnikiem": 

I. Wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie fotograficznym “Strażnicy Rzek WWF”, 

organizowanym przez Fundację WWF Polska z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej 

Organizatorem), zgodnie z Regulaminem Konkursu, z którym zapoznałem się i akceptuję jego 

warunki. 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych 

Uczestnika w zakresie określonym w Regulaminie. Jednocześnie oświadczam, że jestem 

świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o administratorze 

danych osobowych, prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania i 

usuwania. 

III. Wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora z pracy konkursowej i wizerunku 

Uczestnika na zasadach i w zakresie określonym w pkt. 5 Regulaminu Konkursu. 

IV. Wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska lub nicku, którym posługuje się Uczestnik w 

celu ogłoszenia informacji o zwycięstwie w Konkursie w miejscu wskazanym w § 5 Regulaminu 

Konkursu. 

 

 

 

...........................................                                       ............................................................. 

Miejscowość i data     Czytelny podpis przedstawiciela     

ustawowego/opiekuna prawnego (rodzica) 

Uczestnika Konkursu 

 


