
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn.: „Bioróżnorodność w mazowieckich parkach krajobrazowych w obiektywie” 

 
organizowanego przez 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych  

ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock 

 
w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

 

Cele konkursu jest: 

- wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą, 

- doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i badań środowiska przyrodniczego, 

- uwrażliwianie na piękno przyrody i otoczenia, 

- poznanie najciekawszych obiektów przyrodniczych najbliższej okolicy. 

 

§1 

Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku.  

 



 

  

§2 

Konkurs jest jednym z działań projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach 

krajobrazowych” 

§3 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 

Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny zgłoszeni przez te instytucje. 

 

§4 

Uczniowie pod nadzorem nauczyciela wybierają wykonane przez siebie zdjęcia (muszą posiadać 

prawa autorskie) na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Każde zdjęcie 

musi posiadać tytuł. 

§5 

Każda osoba biorąca udział w konkursie może przysłać tylko jedno zdjęcie.  

 

§6 

Każda instytucja zgłaszająca osoby biorące udział w konkursie musi wypełnić formularz 

zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej organizatora 

http://parkiotwock.pl/aktualnosci-npk. 

§7 

Prace konkursowe w formacie zapisane w formacie .jpg oraz podpisane autorem zdjęcia należy 

przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: nadbuzanskipk@wp.pl wraz z formularzem 

zgłoszeniowym. 

§8 

Konkurs rozpoczyna się 16.04.2018 r. a kończy 9.05.2018 r. 

 

§9 

Komisja konkursowa w składzie, której znajdzie się dwóch przedstawicieli Mazowieckiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych oraz fotograf dokona wyboru zwycięskich prac. 

 

§10 

Główną nagrodą w konkursie będzie udział w warsztatach fotograficznych oraz materiały 



 

  

edukacyjne (folder edukacyjno-informacyjny, książeczka malowanka oraz pocztówki). 

 

§11 

Prace przesłane na Konkurs pozostają własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do 

bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w celach edukacyjnych, informacyjnych oraz 

promocyjnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych 

wydawnictwach), a autorzy przystępując do Konkursu wyrażają na to zgodę. 

 

§12 

Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 

 

§13 

Instytucje zgłaszające osoby biorące udział w konkursie zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu 

konkursu za pomocą poczty elektronicznej, a lista laureatów zostanie opublikowana na stronie 

internetowej organizatora. 

§14 

Miejsce oraz termin warsztatów fotograficznych zostanie podany w terminie późniejszym. 

 

§15 

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie, w tym na 

udostępnianie ich do wiadomości publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)  

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela: 

 

Koordynator konkursu:  

mgr Ewa Sychut – Czapla 

Nadbużański Park Krajobrazowy 

Kaliska 93, 07-130 Łochów 

e-mail:  nadbuzanskipk@wp.pl 

tel.: 25 644 13 71, tel.: 663 833 963 


