
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 
zaprasza do udziału  

w konkursie fotograficznym dla osób dorosłych   
 

      „Wspomnienia z Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego” 

 
Zapraszamy do udziału w  konkursie na foto-wspomnienia z Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego. Z okazji 35 rocznicy utworzenia Parku chcemy zgromadzić zdjęcia 
najciekawszych miejsc, najlepiej z lat 80 tych i 90 tych, dlatego do udziału tym razem 
zapraszamy osoby dorosłe. Może ktoś z Państwa ma w swoich zbiorach zdjęcia 
zrobione  
w Mazowieckim Parku i chciałby się nimi pochwalić i podzielić. Z nadesłanych zdjęć 
stworzymy wystawę. 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych,  
ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock. 

2. W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe z gmin znajdujących się na 
terenie i w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

3. Uczestnicy konkursu, których fotografie zostaną wybrane do wystawy, 
otrzymają nagrody książkowe.  

4. Zdjęcia z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 
można przesyłać w postaci odbitek na adres: MZPK, ul. Sułkowskiego 11  
05-400 Otwock, lub skanów na adres mailowy: edu@parkiotwock.pl, do 
dnia 7  września 2022 r. (środa). 

5. Dostarczane fotografie powinny zawierać przybliżoną datę i miejsce 
wykonania (o ile będzie to możliwe), imię i nazwisko autora wraz z telefonem 
kontaktowym.  

6. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych 
osobowych i zgodę na wykorzystanie fotografii. 

7. Przedmiotem oceny nadesłanych zdjęć będzie ich zgodność z tematyką. 
Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania 
nadesłanych zdjęć w dalszej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych. Jednocześnie istnieje możliwość zwrotu nadesłanych 
fotografii na  wyraźną prośbę osoby zainteresowanej. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa pokonkursowa planowana jest na  
11 września 2022 r. (niedziela) podczas Dnia Otwartego w Mazowieckim 
Parku Krajobrazowym im. Czesława Łaszka, w Ośrodku edukacyjnym „Baza 
Torfy”, ul. Torfy 2 w Karczewie. 

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim 
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 
osobowych na potrzeby konkursu. 

10. Zgłoszenia do konkursu oraz ewentualne pytania należy kierować na adres: 
 

Adres korespondencyjny: 
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock 
tel. (22) 779 26 94 

www.parkiotwock.pl 
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osoba do kontaktu: 
Katarzyna Plewnicka 
e-mail: edu@parkiotwock.pl 

 
11. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i 

dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 
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