
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Złota jesień w zoo 2020”  

Organizatorem konkursu jest Gdański Ogród Zoologiczny w Gdańsku, 80-328 

Gdańsk ul. Karwieńska 3. 

Celem konkursu jest ukazanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego jako miejsca o 

niezwykłych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, wartego odwiedzenia o 

każdej porze roku, szczególnie jesienią. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Wiek uczestników: bez ograniczeń. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą 

rodziców/opiekunów, dostarczając deklarację, która jest integralną częścią 

regulaminu. 

3. Zgłaszając zdjęcia należy dołączyć podpisaną KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ 

(odpowiednią dla osoby dorosłej lub niepełnoletniej). 

4. Dopuszcza się prace tylko indywidualne. 

5. Dopuszcza się do udziału zdjęcia wykonane metodą tradycyjną, cyfrową, 

telefonem komórkowym lub smartfonem. 

6. Uczestnik konkursu może przekazać maksymalnie 3 odbitki w formacie 20 cm 

x 30 cm, odbitki mogą być kolorowe lub czarno –białe. Do wywołanych zdjęć 

należy dołączyć zapis cyfrowy na CD lub pendrive.  

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają 

zwrotowi. 

8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się 

stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z 

różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

9. Prace muszą na odwrocie zawierać informacje: imię i nazwisko autora (w 

przypadku dzieci i młodzieży – wiek uczestnika), telefon kontaktowy, 

ponadto mogą zawierać tytuł i komentarz do zdjęcia. 

10. Autor zdjęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

organizatorów konkursu wszystkich dostarczonych i nadesłanych zdjęć w 



dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu oraz promocji Zoo 

Gdańsk. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych. 

12. Prace należy dostarczyć w terminie do 31 października 2020. 

13. Prace na konkurs powinny być przesłane pocztą na adres: Gdański Ogród 

Zoologiczny w Gdańsku, 80-328 Gdańsk ul. Karwieńska 3 lub składane 

osobiście w dyżurce ochrony przy głównym wejściu do zoo, z dopiskiem 

konkurs fotograficzny „Złota jesień w zoo 2020””. 

14. Zgłoszenie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba 

nadsyłająca zdjęcie nie narusza praw autorskich osób trzecich ani innych 

praw osób trzecich oraz, że prawa autorskie wykonawcy zdjęć do tych utworów 

nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. W przypadku 

naruszenia wszelkie konsekwencje i koszty ponosi zgłaszający.  

15. Autor zdjęć lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora zdjęć 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich i dziecka/podopiecznego danych 

osobowych na potrzeby konkursu fotograficznego „Złota jesień w zoo 2020” 

(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, a od 

dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). 

16. Najciekawsze prace zostaną wybrane przez powołane na potrzeby konkursu 

jury i opublikowane na profilu facebook Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Na 

drodze głosowania przez internautów zostanie wyłoniony zwycięzca, który 

otrzyma największą ilość głosów, oraz dwóch vice-zwycięzców stosownie z 

drugą i trzecią najwyższą liczbą głosów. 

17. Wybrane prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w ZOO. 

18. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 listopada 2020 roku na profilu facebook 

Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. 

19. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją niniejszego regulaminu. 

20. Regulamin konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej zoo. 



21. Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać osobiście w Gdańskim 

Ogrodzie Zoologicznym 80-328 Gdańsk ul. Karwieńska 3, tel. 58 552 00 41 

wewn. 122 e-mail: edukacja@zoo.gda.pl  
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