Regulamin Konkursu
na Polską Nagrodę Krajobrazową
„Krajobrazowe inspiracje V”
§ 1.
Informacje ogólne
1. Organizatorem niniejszego konkursu pn.: Konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową
„Krajobrazowe inspiracje V”, zwanego dalej: „Konkursem”, jest Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska, zwana dalej: „GDOŚ”.
2. Adres GDOŚ: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
§ 2.
Cel Konkursu i nagroda
1. Konkurs organizowany jest celem:
1) przyznania zwycięzcy Konkursu nagrody na poziomie krajowym, za projekt będący
przykładem zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazu, z aktywnym
udziałem społeczeństwa, połączony z podnoszeniem wiedzy w zakresie wartości i roli
krajobrazów, zwanej dalej „Polską Nagrodą Krajobrazową”;
2) wyłonienia i zgłoszenia polskiej kandydatury do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy,
o której mowa w art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej
we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98; zwanej dalej:
„Konwencją”), zwanej dalej: „Nagrodą Krajobrazową Rady Europy”. Zwycięzca
Konkursu zostanie zgłoszony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
do udziału w VII edycji Nagrody Krajobrazowej Rady Europy.
2. Zgłoszenie polskiej kandydatury do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, o którym mowa
ust. 1 pkt 2, odbędzie się zgodnie z Rezolucją Komitetu Ministrów CM/Res (2008)
3 o zasadach regulujących przyznanie Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, zwaną dalej:
„Rezolucją”.
§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do podmiotów, o których mowa
w ust. 3.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć:
1) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, regionalne dyrekcje ochrony
środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub ich zespoły, które jako część
polityki krajobrazowej opracowały środki w celu ochrony, zarządzania lub planowania
krajobrazu, które okazały się długotrwałe i skuteczne, a zatem mogące służyć jako
przykład dla innych organów terytorialnych w Europie;
2) organizacje pozarządowe, które wniosły szczególnie znaczący wkład do ochrony,
gospodarki lub planowania krajobrazu;
- dalej zwani „Uczestnikami”.
§ 4.
Projekt zgłaszany w Konkursie
1. Uczestnik Konkursu przedstawi GDOŚ, na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, projekt dotyczący ochrony, zarządzania lub planowania krajobrazu, który

okazał się długotrwały, skuteczny i może służyć jako przykład zrównoważonej polityki
krajobrazowej. Zgłaszany projekt powinien zawierać konkretną metodę ochrony,
zarządzania lub planowania krajobrazu.
2. Projekt zgłaszany do Konkursu przez Uczestnika musi być w pełni ukończony i dostępny
dla społeczeństwa przynajmniej trzy lata przed datą zakończenia Konkursu określoną
w § 6 Regulaminu.
3. Projekt zgłaszany do Konkursu przez Uczestnika powinien być przykładem
zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazu z aktywnym udziałem
społeczeństwa oraz połączony z podnoszeniem wiedzy w zakresie wartości i roli
krajobrazów.
4. Projekt zgłaszany do Konkursu przez Uczestnika może mieć charakter transgraniczny,
pod warunkiem wspólnego zarządzania krajobrazem, którego dotyczy projekt zgłaszany w
Konkursie.
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§ 5.
Zgłoszenie projektu
Uczestnicy powinni zgłosić chęć udziału w Konkursie za pośrednictwem prawidłowo
wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu, na adres email GDOŚ, o którym mowa w § 9 ust. 3.
Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1, powinny być dołączone
następujące materiały w formie cyfrowej:
1) opis projektu (maksymalnie 20 stron) – format PDF;
2) zdjęcia projektu (maksymalnie 10 sztuk) – format JPG, rozdzielczość 350 dpi;
3) plakaty projektu (maksymalnie 2 sztuki) – format PDF o wysokiej rozdzielczości lub
JPG 350 dpi.
Dodatkowo, do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1, zaleca się załączyć
film dotyczący projektu (maksymalnie 15 minut) w formacie mpeg 2.
Do zgłaszanego projektu należy dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi załączniki
nr 2 do Regulaminu.
Warunkiem udziału w Konkursie jest nieodpłatne udzielenie przez uczestnika Konkursu
licencji GDOŚ w zakresie praw, o których mowa w załączniku nr 2 do Regulaminu,
w szczególności na potrzeby realizacji i promocji Polskiej Nagrody Krajobrazowej
i zgłoszenia zwycięzcy do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy.
Zgłoszone projekty wraz z materiałami, o których mowa w ust. 2 i 3, będą
wykorzystywane przez GDOŚ w promowaniu Polskiej Nagrody Krajobrazowej oraz
w publikacjach i działaniach GDOŚ związanych z realizacją postanowień Konwencji,
a w przypadku zwycięskiego projektu, zostanie on zgłoszony wraz z materiałami,
o których mowa w zdaniu pierwszym, do Nagrody Krajobrazowej Rady Europy.
Formularz zgłoszeniowy oraz opis projektu powinien być przekazany w języku
polskim oraz angielskim.
Zgłoszenie Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie przesłanej
przez niego dokumentacji do Sekretariatu Rady Europy jako polskiej kandydatury do
Nagrody Krajobrazowej Rady Europy, na zasadach określonych w Konwencji i Rezolucji.
Zgłoszenia niekompletne lub anonimowe nie będą brane pod uwagę i nie będą stanowiły
uważane za zgłoszenia biorące udział w Konkursie.
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§ 6.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie
Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy nadsyłać do dnia 30 listopada 2020 r.
na adres email GDOŚ, o którym mowa w § 9 ust. 3, określając temat wiadomości jako:
Polska Nagroda Krajobrazowa „Krajobrazowe inspiracje V”.
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§ 7.
Wyłonienie zwycięzcy Konkursu
Nagroda w Konkursie zostanie przyznana przez komisję konkursową, powołaną przez
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zwaną dalej: „Komisją Konkursową”.
Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyłonieniu zwycięzcy Konkursu, zgodnie
z kryteriami Rady Europy, zatwierdzonymi w Rezolucji, oraz przyznaniu mu Polskiej
Nagrody Krajobrazowej.
Komisja Konkursowa, niezależnie od wyłonienia zwycięzcy Konkursu, może przyznać
wyróżnienia projektom, które będą następnie promowane przez GDOŚ jako przykłady
dobrych praktyk krajobrazowych.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

§ 8.
Ogłoszenie wyników Konkursu
Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o decyzji Komisji Konkursowej drogą mailową,
na adres email Uczestnika wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym, do dnia
15 stycznia 2021 r., a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej:
www.gdos.gov.pl.
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§ 9.
Postanowienia końcowe
Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej GDOŚ
(www.gdos.gov.pl).
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Informacji na temat Konkursu udziela p. Małgorzata Kosewska-Kaźmierczak,
e-mail: malgorzata.kosewska@gdos.gov.pl.
Przesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
Uczestnik: …………………....……………………………………………… (nazwa Uczestnika)
…………………..…………………………………………………………………………...……
(adres: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy)

w imieniu którego działa upoważniony ............……………..…………………...………………
niniejszym oświadcza, że:

1) Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje go bez zastrzeżeń;
2) do materiałów przysłanych do GDOŚ w ramach Konkursu, w tym w szczególności zdjęć,
plakatów i filmów (dalej zwanych „Utworami”) Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich
majątkowych, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) w tym w zakresie czasowym, terytorialnym
i co do ich liczby, pozwalająca na dysponowanie tymi prawami w zakresie, o którym mowa
w niniejszym oświadczeniu, w tym do udzielenia licencji na korzystanie z Utworów;
3) z dniem przesłania niniejszego oświadczenia Uczestnik udziela GDOŚ nieodpłatnej,
nieograniczonej terytorialnie, czasowo i ilościowo licencji na korzystanie (w tym publiczne
udostępnianie) z Utworów przez GDOŚ, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji
Konkursu i Polskiej Nagrody Krajobrazowej, w tym na wszystkie czynności konieczne dla
udostępnienia Utworów, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową oraz rozpowszechnianie Utworów (także w sieci Internet);
b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie
do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 1-2 – publiczne
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d) wprowadzanie i zachowanie w pamięci komputerów;
e) wykorzystywanie treści Utworów na potrzeby szkoleń, konferencji, wykładów, raportów
i innych opracowań;
f) tłumaczenie, opracowanie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w Utworach, modyfikowanie utworów, tworzenie innych utworów w oparciu o Utwory;
g) wykorzystywanie w Internecie, w tym na stronie internetowej GDOŚ.
4) Uczestnik zobowiązuje się nie wypowiadać niniejszej licencji przez okres 5 lat od dnia
ogłoszenia wyników Konkursu – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
5) Nabycie praw, o których mowa w pkt 3, obejmuje upoważnienie przez GDOŚ innej osoby
do korzystania z Utworów w zakresie uzyskanej licencji (sublicencja).
6) Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez GDOŚ z przesłanych
przez Uczestnika materiałów nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw
osób trzecich, w tym majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw do znaków handlowych,
towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw chronionych, oraz
że przesłane materiały są w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

...........................................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (Dz. Urz. UE L 119, str. 1),
zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, informuję, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa, tel.:
223 692 900, fax: 223 692 120, e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl. Szczegółowe dane
kontaktowe podane są na stronie internetowej GDOŚ: http://www.gdos.gov.pl/kontakt.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@gdos.gov.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji Konkursu,
na podstawie art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia RODO.
4) dane Państwa mogą być udostępniane przez Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5) Państwa dane osobowe nie będą przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
9) dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
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