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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
POD HASŁEM „Karpaty Zachodnie- w obiektywie, czyli odkrywamy

piękno przyrody”

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul.
Czysta 17/4, 31-121 Kraków.

2. Konkurs jest współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka
2007-2013.

3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac fotograficznych na temat przyrody Karpat
Zachodnich (lista powiatów objętych projektem).

4. Uczestnicy konkursu to dzieci i młodzież (do 18 roku życia).

5. Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:
- gatunek
- pejzaż
- wizja artystyczna

6. Uczestnik może przesłać 1 zdjęcie do każdej z kategorii.

7. Prace należy wysyłać w plikach (jpg, tiff, 300dpi, dłuższy bok 70cm) w formie elektronicznej
na adres: b.draus@fwie.pl
oraz
- imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, telefon kontaktowy, adres zamieszkania

- opisu miejsca gdzie zostało wykonane zdjęcie (miejscowość, powiat)

8. Komisja oceniać będzie artystyczną wartość fotografii oraz jej nawiązanie do hasła
przewodniego konkursu.

9. Termin przesyłania prac mija z dniem 15 września 2012 (godz. 23:59).

10. Komisja po ocenie prac wyłoni 3 laureatów z każdej kategorii oraz 3 wyróżnionych.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość innego rozdziału prac. Komisja będzie się
składała z profesjonalnego fotografa przyrody, przyrodnika i przedstawiciela Fundacji.

11. Nagrodami w konkursie będą wydawnictwa przyrodnicze, kubki ornitologiczne, gadżety
terenowe i turystyczne.
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12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ptakikarpat.eco.pl a
laureaci zostaną o nich powiadomieni drogą mailową.

13. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej projektu (www.
ptakikarpat.eco.pl) i wykorzystane w projekcie (publikacje).

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich prac do celów
wydawniczych, edukacyjnych i promocyjnych w ramach projektu.

15. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na warunki Regulaminu.

16. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu. Informacje o wszelkich zmianach będą publikowane na stronie internetowej
www.ptakikarpat.eco.pl.

17. Decyzje Organizatora i Jury mają charakter ostateczny i nie podlegają zmianie.

18. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Zał. Lista powiatów gdzie realizowany jest projekt:

powiaty: cieszyński, żywiecki, tatrzański, nowotarski, nowosądecki, limanowski, gorlicki,
myślenicki, suski i wadowicki.
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