
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ORGANIZATOR 
Centrum Edukacji Ekologicznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. 
 

PATRONAT 
Starosta Powiatu Niżańskiego,  
Związek Polskich Fotografów Przyrody, Oddział Roztoczańsko – Podkarpacki, 
Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne ''Animus''. 
 

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 utrwalenie w fotografii unikalnego piękna polskiej przyrody, w tym fascynującego świata władców przestrzeni - 
zwierząt, które posiadają umiejętność latania, 

 zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym, 

 popularyzacja fotografii przyrodniczej poprzez organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych. 
 

TERMINARZ PRZEBIEGU KONKURSU 

 nadsyłanie prac do 1 sierpnia 2014 r., 

 wręczenie nagród w dniu 5 września 2014 r., 

 termin wystawy od 5 września do 30 września 2014 r. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA  
1. Konkurs jest otwarty dla twórców z kraju i zagranicy (nie ma ograniczeń wiekowych). 
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace. 
3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24x30 cm.  

Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych [dłuższy bok - 1200dpi], na płytkach CD, DVD.  
4. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie: godło autora, numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia,  

rok wykonania zdjęcia oraz jego tytuł. 
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę 

zgłoszenia udziału w konkursie. 
6. Prace należy nadsyłać w płaskich, sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem podczas przesyłki.  
7. Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł. [Wpłata imienna na konto GOKSTiR Jarocin:  

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, o/Nisko, filia Jarocin 58-9434-1025-2006-1694-5307-0001]. 
8. Nadesłane prace nie spełniające warunków określonych w punktach 2-7 nie będą przedkładane ocenie jury. 
9. Organizatorzy traktować będą nadesłane fotografie z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności  

za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesyłki. 
10. Organizatorzy powołują jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii  

na wystawę, przyznaniu nagród. W skład jury wejdą uznani fotografowie przyrody, członkowie Związku Polskich 
Fotografów Przyrody i Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego Animus. 

11. Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody. 
12. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich. 
13. Przyznawane nagrody: 

 I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 700 zł oraz statuetka „Złota Wiewióra”,  
 II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz statuetka „Ruda Wiewióra”, 
 III miejsce -  nagroda rzeczowa o wartości 200 zł  oraz statuetka „Wiewióra Czarna”, 
 Wyróżnienia - 3 nagrody o wartości 100 zł oraz pamiątkowe statuetki. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach promocyjnych w prasie i publikacjach 
związanych z konkursem oraz działalnością i promocją działalności Centrum Edukacji Ekologicznej w Jarocinie. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania wystawy pokonkursowej w galeriach krajowych  
i zagranicznych. 

16. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw majątkowych autora. 
17. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 
18. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2014 r. na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie ; Jarocin 114, 37-405 Jarocin 
INFORMACJI UDZIELA KOMISARZ KONKURSU: v- ce prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddziału 

Roztoczańsko Podkarpackiego, członek Zarządu Głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody - Krzysztof Celuch,   
tel.: 606 676 336, e-mail: kceluch@gmail.com 

 


