Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Krajobraz naturalny Suwalszczyzny”
Organizatorem konkursu jest Wigierski Park Narodowy
I. CEL KONKURSU
Konkurs fotograficzny ma na celu zachęcić amatorów fotografii do zwrócenia uwagi na krajobraz naturalny Wigierskiego
Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego. (Krajobraz naturalny wg Wikipedii: „Typ krajobrazu, na który
składają się takie komponenty jak: skała macierzysta, woda, powietrze, flora i fauna. Jego charakter określają własności
poszczególnych komponentów i relacje między nimi. Występuje on na obszarach, gdzie zaznacza się już działalność
człowieka, ale nie spowodowała ona naruszenia zdolności samoregulacyjnych ekosystemów. W takim krajobrazie nie ma
elementów przestrzennych wprowadzonych przez człowieka np. torów kolejowych, mostów czy zabudowań.”).
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1
Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć udział każdy fotografujący, za wyjątkiem pracowników
organizatora, a także członków komisji konkursowej oraz ich rodzin. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2
Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.
3
Technika wykonania prac jest dowolna.
4
Prace w formacie JPG o wymiarach min. 3290 x 2470, rozdzielczości 300 dpi i max w plikach nie
przekraczających 10 MB należy nadsyłać na adres: ela.perkowska@wigry.org.pl w formie załączników do listu
elektronicznego. W tytule należy napisać „konkurs fotograficzny”. W treści listu elektronicznego podać należy: tytuł
pracy, imię i nazwisko, nr PESEL, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego
obiektu, miejsce wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
Treść wymaganego oświadczenia:
"Niniejszym oświadczam, że zdjęcia przesłane przeze mnie na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Krajobraz
naturalny Suwalszczyzny” organizowany przez Wigierski Park Narodowy, są mojego wyłącznego autorstwa, co oznacza,
że posiadam prawa autorskie do ich eksploatacji na wszystkich polach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych"
W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w książkach i czasopismach (z wyłączeniem
Internetu), nie nagradzane w innych konkursach, wykonane na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz
Suwalskiego Parku Krajobrazowego i będące oryginalnymi pracami autora.
Fotografie nie mogą zawierać żadnych napisów, np. dat itd.
III. TERMINY NADSYŁANIA I OCENY PRAC
1
Prace należy nadsyłać w terminie 1 – 15.09.2016 r. Wybór 25 zdjęć do głosowania Internautów nastąpi
20.09.2016 r.
2
Komisja konkursowa, złożona z organizatorów konkursu oraz profesjonalnych fotografików oceni nadesłane
prace w terminie 20.09.2016 r. Wybierze 25 zdjęć do głosowania Internautów oraz przyzna Grand Prix.
3
Wszyscy autorzy wybranych zdjęć zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
4
Wybranych 25 zdjęć zostanie umieszczonych na stronie wigry.org.pl, gdzie Internauci wybiorą te, które ich
zdaniem jest najlepsze. Zwycięży zdjęcie, które uzyska najwięcej głosów.
5
Konkurs zamknięty zostanie 30.09.2016 r. Wtedy też opublikowane zostaną wyniki głosowania Internautów oraz
zdjęcie wyróżnione przez komisję konkursową.
IV. NAGRODY
Grand Prix – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 750 zł
Nagrody Internautów:
I miejsce – nagrody rzeczowe o łącznej wartości 400 zł
II miejsce - nagrody rzeczowe o łącznej wartości 350 zł
III miejsce - nagrody rzeczowe o łącznej wartości 300 zł
IV miejsce - nagrody rzeczowe o łącznej wartości 250 zł
V miejsce - nagrody rzeczowe o łącznej wartości 200 zł
Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o miejscu i czasie wręczenia nagród.
Prace uczestników będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w wirtualnej galerii.
V. DODATKOWE INFORMACJE
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs na stronie internetowej
Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego, w wydawnictwach własnych, wystawach
i materiałach promocyjnych konkursu Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Werdykt jury jest ostateczny.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na
publikację wizerunku fotografowanych osób oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

