


Regulamin Konkursu "Najpiękniejsze krajobrazy 
pomorskie" 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Konkurs obejmuje obszar województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. 
2. Konkurs organizowany jest pod patronatem: Marszałka Województwa Pomorskiego, 

Pomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Słupska, Dyrektora Dyrekcji 
Regionalnych Lasów Państwowych w Szczecinku, Dyrektora Dyrekcji Regionalnych 
Lasów Państwowych Gdańsku oraz Radia Koszalin. 

3. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku. 
4. Celem Konkursu jest: 
 

- upowszechnianie piękna i walorów urbanistyczno-architektonicznych, 
przyrodniczych, turystycznych i kulturowych ziemi pomorskiej, 

- odszukanie osobliwych charakterystycznych i cennych elementów krajobrazu, 
- rejestracja i utrwalenie na fotografii i w opisie wybranych miejsc, 
- stworzenie wojewódzkiego rejestru najpiękniejszych krajobrazów i poprzez 

monitoring i wspólne działania ochronne- zachowanie tych miejsc dla potomnych, 
- zwrócenie uwagi mieszkańców tych okolic na otaczające piękno i uroki ich 

„małych ojczyzn", 
- publiczna prezentacja i promocja piękna krajobrazów pomorskich. 

§2 
Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą brać w nim udział osoby zainteresowane tą 
problematyką z terenu Pomorza oraz zamknięty dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych. 
W konkursie dla szkół może uczestniczyć uczeń, klasa lub szkoła. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Uczelni, członkowie jury i ich 
najbliższe rodziny. 

§3 
Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2. Treścią konkursu jest wybrany fragment krajobrazu naturalnego lub kulturowego 

w dwóch porach roku zima, lato, każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 3 prac. 
3. Prace powinny zawierać: 

 

- ujęcie fotograficzne krajobrazu - 3 ujęcia formatu A-4 w wersji papierowej 
i elektronicznej 

- opis geograficzno-historyczny - wybranego ujęcia i otoczenia 
- opis doznań estetycznych (mile widziana jest poezja) 
- promocja turystyczno- krajoznawcza miejsca i okolic (małej ojczyzny) 

 

4. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie godło autora a także rok wykonania 
oraz jego tytuł. 

5. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzona godłem zawierającą 
dokładne i czytelne dane adresowe. 



6. Prace będą oceniane łącznie przez jury w dwóch kategoriach pór roku: zima, lato. 
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest m.in. złożenie „karty zgłoszenia do 

konkursu" (w załączeniu) wraz z zgodą na podanie danych osobowych uczestnika 
m.in. w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagrody. Osoby niepełnoletnie 
dołączają zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie. Organizatorzy 
podkreślają, że dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do realizacji konkursu. 

8. Uczestnik wysyłając fotografię oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciach 
wyrażają zgodę na ich publikację. 

9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 
publikowane,  ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie. 

§4 
Miejsce i termin nadesłania prac 

1. Termin zgłoszenia na konkurs upływa z dniem 15 stycznia 2009r. 
2. Czas trwania konkursu jest od 1 grudnia 2008r do 15 sierpnia 2009r. 
3. W czasie trwania konkursu każdy uczestnik ma prawo nadesłania maksymalnie 3 prac 

w wyznaczonej porze roku zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem. 
4. Prace na konkurs można przesłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt 

wysyłającego) lub dostarczyć osobiście na adres 76-200 Słupsk ul. Bałtycka 29 
Sekretariat Rektora. 

5. Termin składania prac upływa z dniem 31 marca 2009r, - za okres ZIMA i do 15 
sierpnia 2009r - za okres LATO, liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenie 
w Sekretariacie Rektora. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej WSIG oraz osoby tj. 
laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni pocztą. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia bądź 
zniszczenie źle zabezpieczonych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej. 

8. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
9. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy w drugiej 
połowie września 2009r. 

§5 

1. Decyzja Rektora zostanie powołane Jury, które wyłoni laureatów konkursu. 
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej prawo odwołania. 

§6 
Nagrody i wyróżnienia 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w skali: 
a) Pomorza (województwo pomorskie i zachodniopomorskie) 3 nagrody i 15 

wyróżnień, 
b) województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego po 3 nagrody i 10 

wyróżnień, 
c) dodatkowo zostaną przyznane po 3 wyróżnienia za najpiękniejsze krajobrazy 

w powiatach, 



d) dodatkowo będą oceniane i wyróżniane opisy prac konkursowych (literackiei 
promocji - małych ojczyzn), 

2. Według zasad wymienionych w pkt 1 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu 
w kategoriach otwartej i zamkniętej (dla szkół). 

3. Dla laureatów konkursu, chętnych podjęcia studiów w zakresie kształtowania 
krajobrazu przewiduje się nieodpłatne studia za i rok dla 5 kandydatów. 

4. Prace nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane w specjalnym albumie dla obszaru 
Pomorza, województw, powiatu. 

§7 
Prawa autorskie 

1. Przesłane prace uczestników konkursu przechodzą na własność organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji 

fotografii konkursowych i tekstów w celach promocyjnych w prasie, telewizji, radiu 
na stronach internetowych organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno 
promocyjnych Uczelni. 

§8 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konkursu w razie wystąpienia 
przyczyn od niego niezależnych. 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatyczne skreślone 
z listy uczestników konkursu. 

3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznacznez akceptacją treści tego 
Regulaminu. 

4. Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Rektora teł. (059) 841 36 40 oraz na 
stronie internetowej www, wsigslupsk.pl. 

 
 

 
Koordynatorem konkursu w naszej szkole jest pani Wiesława Kowalik 


