
Regulamin konkursu “Przyroda na trasie wędrówek ptaków” - jesień 2021 

 

 

§ 1. Definicje 

1.„Konkurs” – konkurs pod nazwą „Krajobraz i przyroda na trasie wędrówek ptaków” prowadzony na 

zasadach określonych Regulaminem, 

2. „Organizator” – Fundacja Akcja Bałtycka, 

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat lub, jeśli nie ukończyła 18 lat, uzyskała 

pozwolenie opiekuna. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1.Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez 

serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 

Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi 

Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu. 

3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

4. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie obrazujące piękno przyrody w bezpośredniej bliskości 

Terenowych Stacji Obrączkowania Ptaków Akcji Bałtyckiej. 

2. Konkurs fotograficzny „Krajobraz i przyroda na trasie wędrówek ptaków” jest skierowany do 

uczestników – załogantów i obrączkarzy Akcji Bałtyckiej, biorących udział w pracach obozu w sezonie 

jesiennym 2021. 

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną najpóźniej 15 grudnia 2021 roku. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, 

b) Przesłanie zdjęcia na konkurs do 30 listopada 2021 na adres justyna.szulc@fundacja-ab.org.pl . 

Zdjęcia konkursowe powinny być podpisane wg schematu: skrót stacji_data_imię i nazwisko autora, 

np.: „Mierzeja_21.04_AnnaKowalska”. Do zdjęcia należy dołączyć opis: lokalizację miejsca, które 

przedstawia i ewentualnie opis przedstawionych na zdjęciu elementów przyrody. 

5. Wszystkie zdjęcia dopuszczone do konkursu zostaną opublikowane w serwisie Facebook na profilu 

Akcji Bałtyckiej. 

6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na 

Organizatora praw autorskich majątkowych i praw zależnych, do zgłoszonych przez Uczestnika w 

ramach Konkursu prac konkursowych. 



§ 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu do Organizatora zdjęcia wykonanego w okolicach 

Terenowych Stacji Obrączkowania Ptaków Akcji Bałtyckiej (Bukowo i Mierzeja Wiślana) w sezonie 

jesiennym 2021. Za okolice Stacji uznaje się miejsca oddalone do 5 kilometrów od obozu. 

2. Do konkursu przyjmowane będą zdjęcia krajobrazów i elementów dzikiej przyrody, na których nie 

znajdują elementy obozu i ludzie. 

3. Zgłoszenia konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w 

szczególności nie mogą zawierać ani sugerować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i 

obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym 

również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione 

prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności. 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa składa 

się z 3 członków powoływanych przez Organizatora. Do zadań Komisji należy nadzór nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozpatrywanie skarg 

zgłaszanych przez Uczestników. 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury. 

6. Jeden Uczestnik może wysłać do 5 zdjęć do konkursu. 

7. Organizator ogłosi dwa wyróżnienia i dwóch laureatów Konkursu, po jednym z każdego rodzaju 

głosowań:  

a) Głosowanie na profilu Akcji Bałtyckiej na Facebooku: laureatem zostaje osoba, której zdjęcie 

otrzyma w przeciągu 72 godzin od opublikowania największą liczbę polubień. W przypadku remisu tj. 

gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska tę samą, największą ilość polubień, wówczas zwycięzcę – 

spośród nich – wyłoni Komisja Konkursowa. Post z konkursowymi zdjęciami zostanie opublikowany 

przez Organizatora po 30 listopada na profilu Akcji Bałtyckiej,  

b) Głosowanie Jury, w skład którego wejdą pracownicy Stacji Badania Wędrówek Ptaków 

Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkowie Rady i Zarządu Fundacji Akcja Bałtycka. Na podstawie 

przyznanych ocen Jury wybiera jedną pracę konkursową z wszystkich zgłoszonych do konkursu, która 

uzyska największą liczbę głosów. Po wyłonieniu Laureata, Jury może wyłonić z wszystkich 

nadesłanych prac te, którym przyzna wyróżnienie. 

8. Przesyłając zdjęcie do konkursu, Uczestnik oświadcza i odpowiada za to, iż: 

a. przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do opublikowanych w zgłoszeniu treści i 

materiałów, w tym prawo do wysłania go na Konkurs, 

b. treści i materiały zawarte w zgłoszeniu konkursowym nie naruszają praw osób trzecich. 

9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia 

przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich praw wskutek 

wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika Konkursu. 

10. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu Organizator Konkursu 

upoważniony jest do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu. Dane te mogą być 

wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej z tytułu 

naruszenia ich praw autorskich. 



11. Organizator, zaraz po ogłoszeniu laureatów, powiadomi ich o wygranej za pośrednictwem maila i 

poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej celem uzupełnienia danych teleadresowych na potrzeby 

dostarczenia nagrody. 

12. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook usuną 

lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu serwisów. 

§ 5. Nagrody i ich wydanie 

1.Nagrodami głównymi w konkursie są zestawy składające się z książek i gadżetów o tematyce 

przyrodniczej. 

2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne. 

3. W terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej, laureat jest zobowiązany 

przekazać Organizatorowi swoje dane teleadresowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, 

nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu. 

4. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 20 dni 

roboczych od otrzymania przez Organizatora danych laureata lub przekazane osobiście na terenie 

Gdańska. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w sytuacji, gdy Uczestnik 

Konkursu nie poda w określony w Regulaminie sposób danych teleadresowych niezbędnych do jej 

wysyłki lub poda błędne lub niepełne dane teleadresowe. 

6. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. W przypadku 

nieodebrania lub rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody o dalszym jej przeznaczeniu rozstrzyga 

Organizator Konkursu. 

7. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną, niezależnie od ilości dokonanych 

zgłoszeń. 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. 

2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane 

osobowe: adres e–mail, imię, nazwisko, a w przypadku wygranej również adres zamieszkania, adres 

dla doręczeń (jeśli inny niż zamieszkania), numer telefonu kontaktowego. 

3. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich 

usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do 

wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane 

osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego 

przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora 

Konkursu oraz jest opublikowany na stronie www.akbalt.ug.edu.pl 



2. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach 

nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych zniniejszym Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem Konkursu 

pod adresem e-mail: justyna.szulc@fundacja-ab.org.pl, wpisując w tytule maila hasło “Konkurs 

fotograficzny”. 


