
 

 

Konkurs fotograficzny 

 pt. „MÓJ ULUBIONY PARK PRZYPAŁACOWY WIOSNĄ” 

 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, 

zwany dalej DZPK.  

2. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wartości przyrodniczych, historycznych                  

i kulturowych związanych z parkami krajobrazowymi województwa dolnośląskiego, rozwijanie 

zainteresowania regionem zamieszkania i wrażliwości na piękno przyrody oraz doskonalenie 

umiejętności związanych z fotografią. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII), klasy III gimnazjum 

oraz młodzieży szkół średnich województwa dolnośląskiego. 

4. Za pracę konkursową będą uznane fotografie wykonane wiosną w kompleksach pałacowo-

parkowych położonych na terenie parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego, 

zarządzanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu (informacje na 

stronie: www.dzpk.pl). Zdjęcia mogą przedstawiać krajobrazy, jak i mniejsze fragmenty parków 

przypałacowych, w takim ujęciu, aby nie było wątpliwości, że zdjęcie zostało wykonane w 

kompleksie pałacowo–parkowym. Kryterium wyboru kompleksu powinno być niezależne od stanu, 

w jakim znajduje się kompleks pałacowo-parkowy. 

5. Wymagania techniczne dla nadsyłanych prac: 

– każdy uczestnik może przesłać najwyżej dwa zdjęcia 

– zdjęcia powinny być wykonane w technice cyfrowej, zapisane w formacie tiff lub jpg, bez 

kompresji, z rozdzielczością przynajmniej 5 megapikseli 

– dopuszczalna jest minimalna obróbka graficzna, nie zmieniająca jednak w znacznym stopniu 

oryginalnej fotografii, zdjęcia po zbyt dużych zmianach zostaną odrzucone 

– zdjęcia powinny zostać umieszczone na nośniku cyfrowym (płyta, USB) 

6. W osobnym katalogu na nośniku cyfrowym muszą się znaleźć dokładne dane autora: imię                      

i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania (tylko w przypadku indywidualnego nadsyłania zdjęć), 

adres szkoły i klasa, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu na terenie szkoły, dane 

telefoniczne i adres poczty elektronicznej szkoły oraz wykaz zdjęć (p-kt 7). 

7. Wykaz powinien zawierać tytuł fotografii oraz nazwy plików fotografii. Nazwy należy utworzyć 

wyłącznie z użyciem znaków łacińskich w następujący sposób:  inicjał imienia i nazwisko, skrót 

nazwy parku krajobrazowego, nazwa miejscowości lub miejsca, data w formacie DDMMRRRR i 

numer zdjęcia (1 lub 2), poszczególne człony nazwy powinny zostać oddzielone znakiem 

podkreślenia, np.: 

J_Kowalski_PKDolinyBobru_Maciejowiec_01032019_1 

B_Wisniewska_KsiazanskiPK_ZamekKsiaz_01032019_2 

8. Uczestnicy zgłaszają wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie, do których posiadają prawa 

autorskie, wcześniej niepublikowane i nie przedstawiane w innych konkursach.  

9. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników DZPK. 

http://www.dzpk.pl/


10. Do pracy należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia – jest to warunek 

przyjęcia pracy do konkursu. Jednocześnie stanowi to akceptację niniejszego regulaminu. Formularz 

i karta zgłoszenia są dostępne jest na stronie internetowej www.dzpk.pl w zakładce ,,Konkursy i 

imprezy”. 

11. Kartę zgłoszenia i pracę konkursową należy przesłać/dostarczyć do 10 maja 2019 r. do 

Organizatora: 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra 

ul. Kamiennogórska 2, 58–570 Jelenia Góra 

(na kopercie należy wpisać – konkurs „Mój ulubiony park przypałacowy wiosną”) 

12. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą brane pod uwagę. W przypadku wysłania prac pocztą 

decyduje data stempla pocztowego, z tym, że prace wysłane do 10 maja 2019 r., które zostaną 

dostarczone do siedziby Oddziału Jelenia Góra po 17 maja, nie zostaną uwzględnione w konkursie.  

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki. 

14. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkoły 

podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum i szkół średnich. W każdej kategorii wiekowej zostaną 

przyznane trzy nagrody za 1, 2 i 3 miejsce. Każde zdjęcie będzie rozpatrywane osobno. Komisja 

zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.  

15. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność pracy z wymaganiami, wartość artystyczna                    

i jakość techniczna zdjęcia.  

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

– zamieszczania wyników konkursu wyłącznie na stronach DZPK 

– bezpłatnego przejęcia nadesłanych prac do zasobów i wielokrotnej reprodukcji oraz publikacji prac 

bez prawa wyłączności oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego 

przekazu i wydawnictwach DZPK w celach promocyjnych i edukacyjnych realizowanych przez 

DZPK 

– nie odsyłania prac 

– poddania prac obróbce graficznej i modyfikacji w programie graficznym dla potrzeb 

wykorzystania w publikacjach DZPK 

17. Oceny prac dokona komisja wyłoniona przez Organizatora. 

18. Nagrody dla laureatów – dyplomy i nagrody rzeczowe. Uroczyste ogłoszenie wyników                  

i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2019 roku.  

19.  Terminy:  

– ogłoszenie konkursu – 7 marca 2019 r.  

– przekazanie formularza zgłoszenia i pracy konkursowej – do 10 maja 2019 r.  

– powiadomienie szkół o laureatach konkursu – do 31 maja 2019 r. 

– uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – czerwiec 2019 r.  

(dokładny termin przekazany zostanie w zaproszeniu na podsumowanie konkursu) 

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu fotograficznego udziela p. Joanna Potocka                   

– tel. 75 755 37 35, e-mail:  jpotocka@dzpk.pl 

http://www.dzpk.pl/

