
 

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO Z KULTURĄ 

                              

„Miejsca z duszą – cerkwiska Karpackich Parków Krajobrazowych” 

 
1. Organizator: 

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 

 

2. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest: 

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, 

- kształtowanie wzajemnych relacji człowieka i kultury, 

- promowanie wypoczynku na łonie natury, 

- uwrażliwianie na piękno i bogactwo wartości historyczno-kulturowych, 

- poznanie wartości kulturowych i historycznych, 

 

 

3. Adresaci i etapy konkursu:  

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII szkół podstawowych województwa podkarpackiego. 

Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap szkolny organizują szkoły wybierając 3 najlepsze prace, 

które wezmą udział w etapie wojewódzkim. 

 
4. Przepisy dotyczące prac konkursowych: 

 Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

 Prace powinny być związane tematycznie z wartościami kulturowymi - cerkwiskami Karpackich 

Parków Krajobrazowych.  

 Prace będą rozpatrywane w 1 kategorii wiekowej. 

 Każdy uczeń może wysłać 1 pracę.  

 Każda szkoła może przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z etapu szkolnego. 

 Rozmiary fotografii powinny wynosić 20x30 cm, dodatkowo wersję elektroniczną należy przesłać 

na adres e-mail poczta@parkikrosno.pl   

 Każde zdjęcie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia, klasą, szkołą,          

nr telefonu do szkoły, imieniem i nazwiskiem szkolnego opiekuna konkursu oraz informacją        

o miejscu/miejscowości jej wykonania.   

 3 prace zwycięskie w etapie szkolnym należy wysłać do organizatora konkursu (Zespół 

Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, adres siedziby Zespołu: 38-450 Dukla ul. 

Trakt Węgierski 8a z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”). 
 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane do promocji 

konkursu  oraz w publikacjach. 

 
5. Kalendarz konkursu: 

Termin nadsyłania prac mija 29 września 2023 r. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod 

uwagę. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. Zwycięzcy konkursu zostaną 

powiadomieni przez ZKPK w Krośnie telefonicznie. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie 

internetowej: www.parkikrosno.pl   
 

6. Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Wszelkie informacje o konkursie mogą Państwo uzyskać w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych 

w Krośnie, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 8a, tel. 13 43 631 87, e-mail jkostycz@parkikrosno.pl 

/koordynator – Justyna Kostycz/         

 

http://www.parkikrosno.pl/


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 


