
Konkurs 
fotograficzny

KRAJOBRAZ MARZEŃ
R     E     G     U     L     A     M     I     N 

1. Organizator konkursu:

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
ul. Tadeusza Kościuszki 2
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 39 69

2. Cel konkursu:

– Promocja  wartości  przyrodniczych  i  kulturowych  parków  krajobrazowych,
administrowanych  przez  Zespół  Parków  Krajobrazowych  w  Przemyślu  (wzbudzenie
zainteresowania przyrodą oraz kulturą własnego regionu)

– Promocja młodzieżowej twórczości fotograficznej

3. Zasady ogólne:

– Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych  z terenu Parku
Krajobrazowego  „Lasy  Janowskie”,  Parku  Krajobrazowego  Puszczy  Solskiej
i  Południoworoztoczańskiego  Parku  Krajobrazowego.  Prace  oceniane  będą  w  dwóch
kategoriach wiekowych: I – szkoły podstawowe, II – gimnazja 

– Przedmiotem konkursu są nienagradzane i niepublikowane wcześniej prace fotograficzne -
wykonane samodzielnie

– Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (z tyłu pracy, tak aby nie uszkodzić
frontu zdjęcia):  tytuł  pracy,  imię i  nazwisko autora, klasa,  nazwa szkoły,  a także imię i
nazwisko opiekuna (nauczyciela), który w danej szkole zajmuje się konkursem.  

– Przesłane prace nie będą zwracane
– Z nadesłanych prac zostaną wyłonione: I,  II,  III miejsce w obu kategoriach wiekowych.

Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowo wyróżnień.
– Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na  profilu Facebook

Organizatora,  a  także  przedstawione  będą  na  wystawie  pokonkursowej  w  siedzibie
Organizatora

– Zdjęcia  powinny  charakteryzować  się  możliwie  wysoką  jakością (komisja  zastrzega
sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających wymogów jakościowych).

4. Zasady szczegółowe:



– Przedmiotem  konkursu  są  fotografie,  których  tematyka  związana  jest  z  krajobrazem
parku  krajobrazowego,  przypadającego  na  daną  szkołę.  Zdjęcia  mogą  przedstawiać:
krajobraz  codzienny,  niecodzienny,  kulturowy,  dowolnego  obiektu  z  krajobrazem w tle,
flory i fauny z krajobrazem w tle. Liczymy na kreatywność!

– Jeden autor może zgłosić max. 3 zdjęcia (każde zdjęcie powinno posiadać własny tytuł)
– Wywołane  (na  papierze  fotograficznym) zdjęcia  w  formacie  ok.  20x30  cm prosimy

przesłać lub przynieść osobiscie wraz z formularzem zgłoszenia na adres Organizatora, tj.
Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu z dopiskiem „Krajobraz marzeń” (wysyłka
tylko w usztywnionej  kopercie).  Prace wydrukowane na papierze biurowym (za pomocą
drukarki) nie będą dopuszczone do konkursu.

5. Termin nadsyłania prac: do 25.10.2017 r.

6.  Ocena prac: Fotografie  zgłoszone  do  Konkursu  zostaną  ocenione  przez  profesjonalne  jury,
którego skład zostanie ustalony przez Organizatora.

7.  Ogłoszenie  wyników i  wręczenie  nagród: szkoły,  w  których  zostaną  wyłonione  miejsca
główne oraz ewentualne wyróżnienia zostaną wcześniej poinformowane telefonicznie o dokładnym
terminie  wręczenia  nagród.  Przewidziane  są  nagrody  rzeczowe  (m.in.  asortyment  sportowy  i
elektroniczny, książki)

8. Postanowienia końcowe: Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z posiadaniem praw autorskich do zdjęć.
O sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Ewelina Krupa tel. 16 670 39 69 w.24


