
 

 

§ 1 Przepisy ogólne 

 1. Organizatorem oraz sponsorem nagród dla laureatów konkursu fotograficznego jest firma FUD-MEN 

Spółka Jawna  J.L.L.M FUDAŁA. 

 2. Konkurs ma na celu promocję standardu FSC oraz dobroczynnego wpływu lasów na zdrowie ludzi i 

całej planety. Celem pośrednim konkursu jest przybliżenie tematyki leśnej, ukazanie istotności 

obcowania z przyrodą oraz utrzymania otaczającego nas świata w stanie jak najbardziej naturalnym. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników firmy FUD-MEN. 

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza wcześniejszą akceptację jego warunków. W przypadku 

nadsyłania na konkurs zdjęć na których widoczne są twarze ludzi (pracowników FUD-MEN lub członków 

ich rodzin) wymaganie jest wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie zdjęcia / skanu podpisanego 

formularza dotyczącego zgody na przetwarzanie wizerunku zgodnej z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 

1994r. Formularz do pobrania na stronie internetowej www.fudmen.pl. 

 

§ 2 Przepisy dotyczące prac 

 1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 fotografię  w terminie do 24 września 2020 do godziny 10:00 

(fotografia w formacie JPG i jak najlepszej rozdzielczości).  

 2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.  

3. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej na adres: iway@fudmen.pl  z 

dopiskiem „Wspólnie dbamy o to, co dla nas najważniejsze”.  Fotografie można przesyłać bezpośrednio 

na w/w adres e-mail lub poprzez platformy weTransfer/ SendSpace / Dropbox / Dysk Google na 

wskazany adres mailowy.  

4. Niezależnie od metody przesłania, prace należy opatrzyć następującymi danymi:  

• imię i nazwisko autora,  

• tytuł pracy (nadawanie pracy tytułu nie jest obowiązkowe),  

• miejsce wykonania zdjęcia, 

• kontakt telefoniczny. 

W/w informację przekazujemy w treści wiadomości, plik ze zdjęciem opisujemy imieniem i 

nazwiskiem jego autora).  

UWAGA: W przypadku nadsyłania na konkurs zdjęć na których widoczne są twarze ludzi 

(pracowników FUD-MEN lub członków ich rodzin) wymaganie jest wydrukowanie, wypełnienie i 

przesłanie zdjęcia / skanu podpisanego formularza dotyczącego zgody na przetwarzanie 

wizerunku zgodnej z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r. Formularz do pobrania na stronie 

internetowej www.fudmen.pl. 
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5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora konkursu fotograficznego „Wspólnie dbamy o to, co dla nas najważniejsze” do celów 

związanych z przeprowadzeniem konkursu. 

6. Prace konkursowe mają na celu pokazać piękno leśnej przyrody, korzyści lub przyjemność płynącą z 

obcowania z naturą podczas wizyt w lesie. Celem organizacji konkursu oraz promowania standardu FSC 

wśród pracowników i przedsiębiorców jest zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy lasem i 

człowiekiem – dbając o las dbamy o samych siebie. Dlatego fotografie nadesłane na konkurs mogą 

przedstawiać różne formy spędzania czasu w lesie (aktywność sportowa, spacery lub zabawy z 

rodziną, chwile wytchnienia po ciężkim dniu, możliwość realizacji swoich pasji)  lub piękno leśnej 

przyrody utrwalone na fotografii. Zdjęcia mogą pochodzić z Twojego prywatnego archiwum lub zostać 

wykonane specjalnie na konkurs. Pamiętaj – ogranicza Cię tylko wyobraźnia, ale UWAGA: Zdjęcia 

przesłane na konkurs nie mogą naruszać niczyich dóbr osobistych.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów.  

8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z 

niego wyłączonych.  

9. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele 

organizatorów (przedstawiciele Rady Pracowniczej, Specjalista ds. IWAY, Specjalista ds. Ochrony 

Środowiska, Specjalista ds. Lean i szkoleń) .  

10. Sponsor przewiduje następujące nagrody:  

• 3 pierwsze miejsca  - możliwość wydruku dowolnie wybranego przez siebie zdjęcia na canvasie 

w formacie produkowanych przez firmę obrazów Pjatteryd (50 x 70 cm lub 70 x 100 cm) oraz 

nagrody rzeczowe dla dzieci i dorosłych.  

• Każdy z uczestników konkursu – drobna nagroda rzeczowa. 

11. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.  

12. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się w piątek 25.09.2020 w czasie obchodów 

„PIĄTKU FSC 2020”, a wszystkie konkursowe prace zostaną wyświetlone na monitorach znajdujących 

się na hali produkcyjnej oraz rozesłane w wewnątrzzakładowej komunikacji mailowej.  

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w Internecie 

(strona www.fsc.org.pl), oraz materiałach promocyjnych firmy FUD-MEN . 

 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest 

autorem/autorka załączonych zdjęć.  

3. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, 

które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi konkursu. 

  

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 605 955 114 


