Konkurs fotograficzny „BIEBRZAŃSKIE SSAKI”
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Biebrzański Park Narodowy.
2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba
fizyczna, za wyjątkiem członków Komisji Konkursowej oraz pracowników
Biebrzańskiego Parku Narodowego.
3. Jeden uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie 3 fotografie.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. W konkursie mogą wziąć udział jedynie fotografie przedstawiające wizerunek
ssaków i dotąd niepublikowane w książkach oraz czasopismach, nienagradzane
w innych konkursach i będące oryginalnymi fotografiami Autora.
6. Termin nadsyłania prac upływa dnia 3 marca 2019 roku.
7. Zostaną przyznane trzy główne nagrody (za I miejsce – nagroda o wartości 400
zł, za II miejsce nagroda o wartości 300 zł i za III miejsce nagroda o wartości 250
zł) oraz wyróżnienia.
8. Prace konkursowe (fotografie) należy nadsyłać w formie plików cyfrowych,
zapisane na płycie CD/DVD. Na płycie CD/DVD powinny znaleźć się wglądówki
fotografii o wielkości 1920 pikseli dłuższy bok oraz fotografie w maksymalnej
rozdzielczości (bez kompresji). Każda praca musi zostać oznaczona (imię,
nazwisko Autora). Do nadsyłanych prac Autor powinien dołączyć formularz
zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie dotyczące udzielenia licencji
w zakresie praw autorskich. Wzór formularza zgłoszeniowego i oświadczenia
dostępny jest na: www.biebrza.org.pl
9. Zdjęcia należy nadesłać do 3 marca 2019 r. na nośnikach CD na adres:
Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub drogą
elektroniczną na adres: Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl z dopiskiem: konkurs
fotograficzny „Biebrzańskie ssaki”.
10. Wyboru zwycięskich fotografii dokona Komisja Konkursowa w terminie do dnia
29 marca 2019 roku.
11. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.
12. Biebrzański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do publikacji prac
z zachowaniem danych autora.
13. Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone podczas Wszechnicy
Biebrzańskiej 30 marca 2019 roku o czym laureaci zostaną powiadomieni.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Edukacji, tel. 085 738 30 10 lub 085
738 30 46

Biebrzański Park Narodowy, dnia 29 stycznia 2019 r.

