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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"NIEZWYKŁE OBLICZA GÓR STOŁOWYCH”
zorganizowanego przez Park Narodowy Gór Stołowych.
1.
Cele konkursu:
- ukazanie piękna Gór Stołowych,
- zmotywowanie uczniów do obserwowania przyrody podczas wędrówek oraz aktywnie spędzanego
wolnego czasu,
- wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uwrażliwienie na piękno przyrody,
- rozwój talentów fotograficznych.
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, klas II - III gimnazjów
oraz klas I – III/IV szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego.
I kategoria – klasy IV – VI szkół podstawowych,
II kategoria – klasy VII szkół podstawowych oraz II – III gimnazjum,
III kategoria – klasy I – III/IV szkół średnich.
3. Fotografie:
1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 3 fotografii.
2. Metoda wykonania prac: tradycyjna lub cyfrowa.
3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z
różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie
brały udziału w żadnym konkursie.
5. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym
przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w
zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających powyższych
warunków.
7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, a także z
niego wyłączonych.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, w tym
członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
4. Format:
1. Fotografie należy przesyłać w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze
fotograficznym o wymiarach min. 20/30, oryginały zdjęć należy dołączyć na opisanej płycie
CD.
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2. Fotografie powinny być wydrukowane na matowym papierze fotograficznym. W przypadku
drukowania w warunkach domowych fotografie również muszą być wydrukowane na papierze
fotograficznym matowym!
3. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
5. Wszystkie prace należy opisać:
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- klasa, placówka oświatowa,
- tytuł pracy,
- miejsce wykonania.
6. Terminy konkursu:
a) nadsyłanie prac: 31 sierpnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego),
b) rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 7 września 2018 r.,
c) wręczenie nagród: 14 września 2018 r. w trakcie obchodów 25-lecia Parku Narodowego Gór
Stołowych.
7. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie o przekazaniu praw autorskich, oświadczenie
dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na publikowanie wizerunku (formularz w
załączeniu). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia oraz zgoda powinny być podpisane przez
opiekuna prawnego uczestnika konkursu.
8. Prace należy przesyłać na adres:
Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31
57 - 350 Kudowa Zdrój
z dopiskiem: "KONKURS FOTOGRAFICZNY"
9. Prace będą traktowane ze starannością, jednak organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich
ewentualne uszkodzenia, a także zaginięcia i uszkodzenia w transporcie.
10. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Decyzja jury jest
ostateczna.
11. Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu (miejsca I – III w
trzech kategoriach) oraz dyplomy dla prac wyróżnionych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji w materiałach związanych z konkursem, z
zaznaczeniem nazwiska autora, oryginalnego tytułu pracy i miejsca, jakie zdobyła w konkursie.
13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
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14. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pngs.com.pl .

