
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Cztery Pory Roku w Parku” 

- XVI edycja 

 

Dyrekcja Wdeckiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Osiu ogłasza konkurs fotograficzny dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych pod nazwą „Cztery Pory Roku w Parku”- XVI edycja 

 

Warunki konkursu są następujące: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć chętni zajmujący się amatorsko fotografowaniem przyrody i 

krajobrazu 

2. Tematem konkursu jest środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy Wdeckiego Parku 

Krajobrazowego. 

Tematyka konkursu może obejmować: 
 rośliny wiosną, latem, jesienią lub zimą, 

 zwierzęta leśne, 

 pory roku w Parku, 

  makrofotografię (np. rośliny, owady, itp.) 

  miejsca niezwykłe, 

  rzeki, cieki wodne, jeziora, 

  życie ptaków 

 wędkarstwo, 

 chałupy borowiackie, kociewskie, kapliczki i krzyże przydrożne, 

  krajobraz kulturowy, 

  pozytywną i negatywną działalność człowieka w lesie. 

3. Na konkurs można przysłać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w limicie  

do 10 sztuk. 

4. Oceniane będą fotografie w formacie nie mniejszym niż 13x18 cm na papierze błyszczącym. 

Należy dołączyć zdjęcia w formie elektronicznej (format TIFF lub JPG w rozdzielczości nie 

mniejszej niż 1600x1200). 

5. Zdjęcia należy podpisać: 

 tytuł zdjęcia, 

 datę i miejsce w którym zostało wykonane, 

 imię, nazwisko, adres oraz wiek autora. 

 dołączyć wypełnione oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie nadesłanych zdjęć 

do publikacji Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Oświadczenie dostępne jest na 

stronie internetowej parku pod adresem http://wdeckipark.pl lub w siedzibie 

parku. 

6. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2013 roku (decyduje data stempla 

pocztowego ). 

7. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 dzieci do 15 roku życia 

 młodzież od 16 do 20 roku życia 

 dorośli 

8. Prace należy składać w siedzibie WPK lub przesłać na adres: 

Wdecki Park Krajobrazowy 

ul. Rynek 11a 

86 – 150 Osie 

tel. (052) 3329486 
9. Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymują nagrody w poszczególnych kategoriach ustalone 

przez Dyrektora WPK i powołane Jury Konkursowe. 

10. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać 

poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału. 

11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty we wrześniu 2013 roku. 

12. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej parku: http://wdeckipark.pl  

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: 

 publikowania wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, 

 bezpłatnego wystawiania prac konkursowych na wystawach, pokazach 

organizowanych przez Wdecki Park Krajobrazowy 

http://wdeckipark.pl/
http://wdeckipark.pl/

