REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pn. „W obiektywie - ptaki Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego”

I.

ORGANIZATOR:

1. Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, ul. Bohaterów Warszawy 1A, tel.
59 811 72 04, fax 59 8117509, e-mail: sekretariat@slowinskipn.pl. Osoba do kontaktu
Kamila Wiewiórska.
2. Konkurs fotograficzny realizowany jest w ramach projektu nr LIFE13
NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi
Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.
II.

CEL:
Uwrażliwienie na piękno przyrody, na potrzebę ochrony Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża
Słowińskiego, ponadto kształtowanie świadomości ekologicznej, budowanie
odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze oraz troski o jego zachowanie.

III.

UCZESTNICTWO:

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech przedziałach
wiekowych:
1) I – dzieci ze szkół podstawowych;
2) II – młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
3) III – osoby dorosłe (powyżej 19 lat).
2. W przypadku osób niepełnoletnich udział w konkursie jest możliwy za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
IV.

TEMATYKA:

1. Na pracę konkursową składa się wykonanie fotografii i opracowanie aktywności.
2. Fotografie winny przedstawiać ptaki związane ze środowiskiem wodnołąkowym,
w szczególności ptaki obszaru objętego projektem „Ochrona wybranych siedlisk i

gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego
PLB220003 Etap I”.
3. Opracowywane aktywności winny dotyczyć tematyki ptaków związanych ze
środowiskiem wodnołąkowym w szczególności winny dotyczyć tematyki ptaków
obszaru objętego projektem „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych
Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.
4. Aktywność winna być opracowana dla jednej z trzech grup wiekowych:
I – klas I-III szkoły podstawowej;
II – klas IV-VI szkoły podstawowej;
III – klas I-III gimnazjum;
5. Opracowana aktywności będzie wykorzystywana przez edukatora podczas warsztatów
edukacyjnych prowadzonych w szkołach podstawowych oraz w gimnazjach.
Przykładem aktywności może być:
a. gra planszowa (np. poznaj Słowiński Park Narodowy);
b. krzyżówka (np. odgadnij i wpisz nazwy ptaków w odpowiednie miejsca krzyżówki);
c. rebus (np. rozwiąż rebus a poznasz nazwę kaczki, której samce zmieniają latem barwą
szatę na spokojniejszą);
d. wykreślanka;
e. zadanie do wykonania (np. menu bociana);
6. Obszar objęty projektem jest jednym z najważniejszych miejsc lęgowych,
żerowiskowych, noclegowych dla ptaków związanych ze środowiskiem
wodnołąkowym.
7. W granicach obszaru objętego projektem spotkać można następujące gatunki ptaków:
m.in. czajkę, krwawodzioba, kszyka, kropiatkę, derkacza, cyrankę, płaskonosa, siewkę
złotą, gęś zbożową i białoczelną, świstuna, rożeńca, cyraneczkę, krakwę, łabędzia
krzykliwego i czarnodziobego, żurawia, kulika wielkiego, rycyka, kulika mniejszego,
kwokacza, łęczaka, bataliona.
V.
1.
2.
3.
4.
5.

TERMINY:
Termin ogłoszenia Konkursu: 20 sierpnia 2015
Termin nadsyłania prac: 31 października 2015
Obrady komisji oceniającej: 2 – 6 listopada 2015
Ogłoszenie wyników Konkursu: 10 listopada 2015
Otwarcie wystawy pokonkursowej: grudzień 2015

VI.

WYKONANIE FOTOGRAFII:
Uczestników Konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody (m.in.
kodeks opracowany przez Związek Polskich Fotografów Przyrody), dodatkowo
wykonywanie fotografii w granicach Słowińskiego Parku Narodowego winno być
zgodne z zasadami udostępnienia Parku (www.slowinskipn.pl).

VII.

ILOŚĆ:

1. Jeden Uczestnik Konkursu w swojej kategorii wiekowej nadsyła maksymalnie 3
fotografie.
2. Jeden Uczestnik Konkursu w swojej kategorii wiekowej nadsyła 1 aktywność.
VIII.

TECHNIKA NADSYŁANYCH PRAC KONKURSOWYCH:

1. Prace konkursowe (fotografie, aktywność) należy nadsyłać w formie plików
cyfrowych, zapisane na płycie CD/DVD.
2. Na płycie CD/DVD winny znaleźć się wglądówki fotografii o wielkości 1920 pikseli
dłuższy bok oraz fotografie w maksymalnej rozdzielczości (bez kompresji).
3. Każda praca musi zostać oznaczona godłem autora (imię, nazwisko autora).
4. Do nadsyłanych prac autor winien dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz podpisane
oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i
udzielenia licencji w zakresie praw autorskich.
5. Wzór formularza zgłoszeniowego i oświadczenia dostępny jest na
www.lifenatura.slowinskipn.pl
IX.

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:
Słowiński Park Narodowy, ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino z
dopiskiem na kopercie „LIFE13 NAT/PL/000018 - Konkurs fotograficzny” do 31
października 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenie prac na Konkurs
uważane będzie za uznanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu.

X.
1.
2.
3.
4.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Oceny prac dokona czteroosobowe Jury powołane przez Organizatora.
Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie 2 – 6 listopada 2015.
Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody.
Prace nie spełniające wymogów zostaną odrzucone. Od decyzji Jury nie ma
odwołania.

5. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane cztery nagrody (I miejsce, II miejsce,
III miejsce, wyróżnienie).
6. Wartość przyznawanych nagród będzie zróżnicowana. Nagrodami mogą być: rower,
sprzęt optyczny (lornetka, luneta), aparat fotograficzny, czy drobny sprzęt turystyczny.
7. Nagrody będą wysyłane za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i nieprawidłowości związane
z działaniem operatorów telekomunikacyjnych.
XI.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Na stronie internetowej www.lifenatura.slowinskipn.pl. Autorzy nagrodzonych prac
dodatkowo zostaną poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną. Rozstrzygnięcie
Konkursu nastąpi 10 listopada 2015.

XII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Taka zmiana
zostanie uwidoczniona na stronie internetowej www.lifenatura.slowinskipn.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatorów
telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Uczestnik Konkursu zgłasza swoją
pracę.
3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

