REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NAJPIĘKNIEJSZY KRAJOBRAZ
KARPACKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH”
1. Organizator konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35 – 010 Rzeszów
oraz
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
ul. Trakt Węgierski 8a
38 - 450 Dukla

2. Cel konkursu:
- promocja wartości przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych,
administrowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
(wzbudzenie zainteresowania przyrodą oraz kulturą własnego regionu),
- podnoszenie świadomości w zakresie wartości krajobrazu,
- promocja młodzieżowej twórczości fotograficznej,
- pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
- motywowanie do działań na rzecz ochrony krajobrazu w najbliższym otoczeniu.

3. Zasady ogólne:
 Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia Krajobrazu 2022.
 Konkurs skierowany jest do uczniów ze Szkół Podstawowych z gmin położonych
na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Karpackich
Parków Krajobrazowych w Krośnie.
 Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: I kategoria: kl. IV – VI, II kategoria:
kl. VII –VIII.
 Przewidziane są nagrody rzeczowe.
 Przedmiotem konkursu są nienagradzane i niepublikowane wcześniej prace
fotograficzne – wykonane samodzielnie przez ucznia.
 Nadesłane prace należy opisać: 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, zostaną wyeksponowane w siedzibie Zespołu.
 Z nadesłanych prac zostaną wyłonione: I, II i III miejsce w obu kategoriach
wiekowych oraz wyróżnienia.
 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
wybranego parku krajobrazowego administrowanego przez ZKPK w Krośnie.
Zdjęcia mogą przedstawiać: krajobraz codzienny, niecodzienny, kulturowy,
dowolnego obiektu, flory i fauny z krajobrazem w tle,
- jeden autor może zgłosić max. 2 zdjęcia (każde zdjęcie powinno posiadać własny
tytuł),
- wywołane tylko na papierze fotograficznym zdjęcia w formacie ok. 20x30 cm
prosimy przesyłać odpowiednio zabezpieczone w usztywnionej kopercie wraz
z formularzem zgłoszeniowym na adres Organizatora:
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
ul. Trakt Węgierski 8a
38-450 Dukla
Z dopiskiem „Najpiękniejszy krajobraz Karpackich Parków Krajobrazowych”.

5. Termin nadsyłania prac: 16.09.2022 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 wyróżnienia będą
telefonicznie poinformowane i zaproszone na uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród. Uroczystość ta będzie połączona z obchodami
Międzynarodowego Dnia Krajobrazu i odbędzie się w październiku 2022 r.
na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

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.
Administratorem danych uczestnika konkursu, podanych w formularzu zgłoszenia jest
Organizator – ZKPK w Krośnie (dane te wykorzystane będą w celu prawidłowego
przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, udokumentowania, rozliczenia, zarchiwizowania,
zamknięcia konkursu oraz na czas niezbędny do wykonania tych czynności).

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Jakub Szczurek tel. 13 436 31 87

