
Regulamin V edycji Konkursu 
fotograficznego 

" WALORY EKOLOGICZNE 
GMINY ZAGÓRZ" 

 
1. Konkurs jest otwarty dla Dzieci i młodzieży z Gminy Zagórz. 

2. Warunki udziału w konkursie 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie 

gminy Zagórz. Interpretacja tematu zależy od fotografującego. 

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:  

- Piękno Natury - pejzaż  

- Ptaki /ssaki 

- Inne zwierzęta 

- Flora 

- Człowiek i przyroda 
Konkurs podzielony jest na dwie  kategorie wiekowe: 

1. SP. 11-13lat 

2. Gim. 14-16 lat 
W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce 

oraz wyróżnienia. 

3. Liczba prac 

Jeden autor może przedstawić maksymalnie 3 prac w każdej z kategorii. 

Zestawy (z oznaczoną kolejnością) – do 4 zdjęć. 

Zestaw liczony jest jako jedna praca. Jury zastrzega sobie prawo do wyboru 

pojedynczych zdjęć z zestawu. 

4. Format prac 

Prace należy nadsyłać w formie wydruku o formacie min 20x30 i 

obowiązkowo na CD lub DVD. Pliki na płycie powinny być opisane w 

następujący sposób: Imię i nazwisko - tytuł - miejsce wykonania np: Jan 

Kowalski - poranek - Bieszczady. 

5. Opis prac 

Każda praca powinna być opisana na odwrocie: Imię i nazwisko - tytuł - 

miejsce wykonania np: Jan Kowalsi - poranek - Bieszczady. Jeśli jest to zestaw 

powinna znaleźć się na odwrocie informacja "zestaw" oraz nr. np jeśli jest to 

zestaw składający się z 2 fotografii: Jan Kowalsi - poranek - Bieszczady - 

Zestaw - 1. Jan Kowalsi - poranek - Bieszczady - Zestaw - 2 itd. 

6. Przygotowanie prac 

dopuszcza się korzystanie z programów graficznych w zakresie rozjaśniania 

i przyciemniania obrazu, regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, 

kontrastu, regulacji temperatury barwowej 

-dopuszcza się odszumianie, dokładanie szumu i ostrzenie 

-dopuszcza się konwersję do B&W 

-nie dopuszcza się wklejania i wycinania obiektów 

-nie dopuszcza się ramek , wzorów, podpisów na przedzie zdjęcia i innych 

ozdobników. 

-nie dopuszcza się zdjęć wykonanych w zoo i różnego rodzaju hodowlach 

dzikich zwierząt. 



W kwestiach wątpliwych jury może zażądać przysłania plików RAW lub 

oryginalnego JPG. 

8. Nadsyłanie prac 

Termin: Prace należy nadesłać lub złożyć osobiście do 31 maja  2018 r. 
Adres: Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu - Zasław ul. Filtrowa 

Do prac powinna być dołączona karta zgłoszenia oraz zaklejona koperta 

opatrzona Imieniem i nazwiskiem, wewnątrz której powinny się znajdować: 

karta zgłoszeniowa oraz fotografie.  

9. Jury 

Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, składające się 

z przedstawicieli organizatora, związków i stowarzyszeń twórczych. 

- Przewodniczący Jury - Mirosław Kaźmierczak 

- Radosław Kaźmierczak 

- Anna Chomiszczak  
Ogłoszenie wyników nastąpi do 8 czerwca 2018 r. Każdy uczestnik otrzyma 
informacje o werdykcie jury na adres mailowy podany w zgłoszeniu. 
10. Nagrody 
GRAND PRIX 
Kategoria „Piękno natury - pejzaż” – I, II, III nagroda. 
Kategoria „Ptaki/ssaki” – I, II, III nagroda. 
Kategoria „Inne zwierzęta” – I, II, III nagroda. 
Kategoria „Flora” – I, II, III nagroda. 
Kategoria „Człowiek i przyroda” – I, II, III nagroda. 
W każdej z kategorii przewidziane są również wyróżnienia. 
Autorzy zdjęć zakwalifikowanych do wystawy otrzymają pamiątkowe 
dyplomy. Decyzja jury jest ostateczna. 
11. Prawo do reprodukcji 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac 
uczestników konkursu w katalogu imprezy, na stronie internetowej 
organizatora oraz prasie i TV w celu reklamy konkursu. 
12. Wystawa 
Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy 
będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Zagórzu. 
13. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu 
14. Nagrody 
Akcesoria fotograficzne, Nagrody książkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO  V EDYCJI KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

"WALORY EKOLOGICZNE GMINY ZAGÓRZ" 

Imię i nazwisko................................................................................................. 

Szkoła................................................................................................. 

Adres zamieszkania.......................................................................................... 

Adres email...................................................................................................... 
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Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu 


