
  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu 

Regulamin Wakacyjnego Konkursu 
Fotograficznego  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu 

”Przyroda wokół nas” 
 

1. CEL KONKURSU 
 

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa 
opolskiego oraz zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody. 
 

2. PRZEDMIOT KONKURSU 
 

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia przyrody, fauny, flory lub krajobrazu z obszaru 
Polski, podczas wakacyjnego wypoczynku w 2022 roku. 
 

3. UCZESTNICY KONKURSU 
 

Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa opolskiego. 
 

4. NAGRODY 
 

WFOŚiGW w Opolu przewiduje przyznanie 4 zestawów gadżetów dla laureatów Konkursu. 
 

5. WARUNKI i ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

Prace należy wykonać samodzielnie. 
Warunkiem udziału w konkursie jest: 

a. nadesłanie zdjęcia własnego autorstwa na adres: konkurs@wfosigw.opole.pl  
(zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz miejscem jego 
wykonania) 

b. polubienie profilu Funduszu: www.facebook.com/wfosigwopole  
. 

6. PRZEBIEG KONKURSU 
 

Konkurs składa się z trzech etapów: 
a. etap pierwszy – wybór przez WFOŚiGW w Opolu 8 najlepszych prac spośród 

nadesłanych w terminie. 
c. etap drugi – zamieszczenie przez WFOŚiGW w Opolu wybranych zdjęć w poście na 

profilu Facebook: www.facebook.com/wfosigwopole.  
d. etap trzeci - wybór 4 najlepszych zdjęć na podstawie liczby polubień na portalu 

Facebook. 
 



  

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu 

7. TERMINY: 
 

Konkurs trwa do 31 sierpnia 2022 roku. 
W terminie od 02 września do 09 września 2022 r. do godz. 14:00 odbędzie się głosowanie 
przez Internautów na najlepszą pracę. 
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 września 2022 roku. 
  

8. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

Jedna osoba może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia 
Kryteria wyboru zdjęć to trafność wyboru tematu oraz jakość walorów artystycznych  
i estetycznych. 
Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszone przez niego zdjęcia nie będą naruszały dóbr 
osobistych innych osób. 
Autorzy 4 prac, którzy uzyskają największą liczbę polubień na Facebooku otrzymają zestaw 
gadżetów z WFOŚiGW w Opolu. 
 

9. PRAWA AUTORSKIE 
 

Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność WFOŚiGW w Opolu wraz z prawem  
do korzystania i rozporządzania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo  
na następujących polach eksploatacji, z możliwością przekazania praw osobom trzecim, w tym: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu oraz jego opracowań (w tym wprowadzanie do 
pamięci komputera lub innego urządzenia) – wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek 
techniką, w dowolnym systemie lub formacie, 

b. publikowanie i rozpowszechnianie utworu w całości lub części oraz jego opracowań  
– publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, w tym w sieci Internet, na plakatach, w tym na plakatach 
wielkoformatowych oraz we wszystkich innych formach komunikacji, promocji, 
reklamy, oznaczenia i produkcji towarów, wykorzystywanie w materiałach 
wydawniczych oraz we wszystkiego rodzaju mediach audio-wizualnych  
i komputerowych. 

 
10.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Opolu swoich 
danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych, tj. Dz. U. z 2019  
poz. 1781. 


