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REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 

Fotografujemy  Przyrodę „Las w obiektywie” 

 
1 . Celem  konkursu  jest: 

• Ukazanie różnorodności biologicznej i piękna polskich lasów, popularyzowanie ich.  

• Promocja  polskich lasów oraz podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży. 

• Poznanie  walorów  przyrodniczych  i  ekologicznych  krajobrazu  leśnego. 

• Zapoznanie  z  gatunkami  flory  i  fauny  leśnej, przyrody nieożywionej, gospodarki leśnej itp.       

• Wyrażanie  własnych  pasji  przez  sztukę  fotografii, rozwijanie kreatywności  młodzieży.  

• Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody. 

• Aktywizowanie  i  angażowanie  dużej  grupy  młodzieży, wykrywanie  uzdolnionej  młodzieży. 

2 . Konkurs  odbywa  się  w  trzech   kategoriach, które  są  oceniane  oddzielnie. Konkurs  kierowany  
jest  do:   

• uczniów gimnazjów, 

• uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  

• studentów wyższych uczelni.  

 
3 . Konkurs  ma  charakter  otwarty, uczniowie / studenci  dostarczają  prace – zestaw  trzech  fotografii  
na  zadany  temat „Las w obiektywie”. To konkurs dla tych, którzy czują i kochają naturę. Jego celem jest 
popularyzacja przyrody, której największe bogactwo można odnaleźć właśnie w lesie – niewyczerpalnym 
źródle inspiracji dla zainteresowanych fotografowaniem. Prace powinny ukazywać piękno lasu, oddawać 
klimat oraz nastój i rekreacyjny charakter lasu, stanowić jego wizytówkę.  
Prace konkursowe wykorzystywane będą jako element promujący las. 
 
4. Na  konkurs  fotograficzny  uczniowie / studenci  dostarczają  prace  wykonane  samodzielnie. Jury  
zastrzega  sobie  możliwość  sprawdzenia  autorstwa  prac.  
Jeden  uczestnik  może  zgłosić  maksymalnie  3  zestawy.  

5. Format  zdjęć – 10 x 15 centymetrów. Przyjmowane  są  zdjęcia  zarówno  z  połyskiem  jak                          
i  matowe ,   prace  barwne  lub  czarno - białe.  



Technika  wykonanych  prac  oraz  pora  wykonania  zdjęć  są  dowolne.  W  przypadku  zdjęć  cyfrowych,  
oprócz  odbitek  należy  dostarczyć  podpisaną  płytę  CD  z  plikami  zdjęć.  

6. Oceniany  jest  cały  zestaw  3  zdjęć, a  nie  pojedyncze  prace  z  zestawu.  

7. Maksymalna  ilość  zestawów  zgłoszonych   z   każdej   szkoły  wynosi   15. Prosimy  o  przestrzeganie  
tego  punktu  regulaminu, ponieważ  większa  liczba  dostarczonych  zestawów  powoduje  dyskwalifikację  
placówki.    
 
Prace  każdego  uczestnika  umieszczamy  w  oddzielnej, mniejszej  kopercie  i  podpisujemy  ją  ( imię                    
i  nazwisko  ucznia, klasa). Nie  opisujemy  zdjęć  na  odwrocie  odbitek.  
 
W  kopercie  każdego  uczestnika  powinno  znaleźć  się  oświadczenie  następującej  treści: Oświadczam,                        
że  wszystkie  prace  zgłoszone  na  konkurs „Las w obiektywie” są  mojego  autorstwa.  
Data  wykonania  zdjęć _________. Miejsce  wykonania  zdjęć __________.   
Dane  osobowe  ucznia / studenta ( imię, nazwisko, szkoła / uczelnia, nazwisko  opiekuna).    
 
Wszystkie  prace   ze  szkoły  umieszczamy  w  kopercie  zbiorczej, na  której  nanosimy: dane  szkoły, dane  
opiekuna  etapu  szkolnego ( z  osobistym  kontaktem  telefonicznym).   
Każda  szkoła  dołącza  również  obowiązkowo  imienną  listę  uczestników  oraz  zgody  na  udział  
uczniów  w  konkursie.   

8. Zdjęcia  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zasadami  szacunku  dla  otaczającej  przyrody   i  jej  
elementów  ( ochrona  gatunków  rzadkich, chronionych  itp.).   

9. Podsumowanie  konkursu  nastąpi  w  dniu  27  października  2014 r.   podczas  Gnieźnieńskiego 
Młodzieżowego Forum Ekologicznego.  Organizator  zapewnia  nagrody  dla  zwycięzców  oraz  dyplomy  
za  wyróżnienia.   

10. Przewiduje  się  urządzenie  wystawy  pokonkursowej. Organizator  konkursu  nie  zwraca  
nadesłanych  prac  oraz  płyt  CD. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 
konkursu. 

11. Organizator  uzyskuje  prawo  do  umieszczenia  nadesłanych  prac ( z  danymi  autorów) na  stronach  
internetowych  organizatora, lokalnych  mediach  oraz  materiałach  promocyjnych.  Nadesłanie prac na 
konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć, akceptacją niniejszego 
regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów  z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych 
osób). 

12.  Polski  Klub  Ekologiczny – Koło  w  Gnieźnie  powoła  specjalne  jury, w  skład   którego  wejdą   
artysta fotografik  oraz  plastyk. Przy  ocenianiu  zestawów  prac  zachowana  jest  anonimowość  ich  
twórców, prace  będą  kodowane. 

13. Prace   konkursowe  dostarczamy  w  nieprzekraczalnym  terminie  do   17  października  2014 r.                        
do  Sekretariatu  Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie ul. Chrobrego 12 

z  dopiskiem:  dla PKE Koła w Gnieźnie Konkurs  Fotograficzny – ,, Las w obiektywie ”  

 

 

 

 

 



 
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, 

które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie 
 

................................................................. 
         (miejscowość, data) 

 

 
Ja niżej podpisany/a, jako przedstawiciel ustawowy……………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w  konkursie PKE – Koła  w  Gnieźnie ,,Las w obiektywie” 
(konkurs  fotograficzny na  zasadach  określonych w regulaminie konkursu). 

 
Oświadczam  także, że zgłoszona  do  niniejszego  konkursu praca  jest wynikiem własnej twórczości 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
(klasa  i  nazwa  szkoły) 
 
i nie narusza praw autorskich jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich, oraz że nie została zgłoszona             
do innych konkursów o podobnej tematyce, które będą ogłoszone w przyszłości przez organizatorów lub inne 
podmioty. 

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych osobowych: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 
 
 
w bazie danych organizatora konkursu, i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego 
wykorzystania prac. 

Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  publikacje  prac  konkursowych. 
 
 
 
 

                                          .................................................................... 
                           (podpis przedstawiciela ustawowego) 
 
 
 
 
 
 

 
   


