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Konkursu fotograficznego 
„OBIEKTYWnym okiem na Dolne Powiśle” - III EDYCJA 

Temat konkursu: ŻYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE SPOSÓB 
Październik-grudzień 2015 

 
INFORMACJE WSTĘPNE  
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, ul. Miłosna 1,  
tel. (55) 261 22 16 lub, (55) 261 37 97; www.ekokwidzyn.pl 

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna – 
myśl i działaj EKOlogicznie” współfinansowanego ze środków Miasta Kwidzyn. 

 

UCZESTNICY 

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Kwidzyna w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Uczniowie szkół gimnazjalnych; 
 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; 
 Osoby dorosłe do 30 lat 
 Osoby dorosłe powyżej 30 lat 

 
 
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

Obowiązuje zakaz zgłaszania do konkursu zdjęć niebędących pracami autorskimi. 

Zdjęć na konkurs nie mogą wysyłać osoby związane z organizatorem na mocy porozumień i umów 
cywilno-prawnych (np. pracownicy Stowarzyszenia). 

Autorzy zdjęć nadesłanych na konkurs wyrażają zgodę na przekazanie do nich praw 
Stowarzyszeniu  
Eko - Inicjatywa (do prezentowania i wykorzystywania tych zdjęć w publikacjach), które nie 
naruszają jego praw autorskich osobistych (zdjęcia będą podpisane nazwiskiem autora). 

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja należy do organizatora konkursu. 
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PRZEDMIOT KONKURSU 

Podtytuł tegorocznej edycji konkursu nosi nazwę: ŻYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE SPOSÓB. 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia obiektu przyrodniczego znajdującego się na terenie 
powiatu kwidzyńskiego. Głównym obiektem powinien być element przyrody ożywionej (np. 
roślina, zwierzę)  
lub nieożywionej (np. rzeka) radzący sobie w trudnych warunkach bytowania. 

ZGŁOSZENIA  

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie fotografie. 

Przez zgłoszenie rozumiane jest nadesłanie na adres mailowy: sekretariat@ekokwidzyn.pl zdjęć 
wraz  
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1). Termin nadsyłania prac mija 20 
listopada 2015 roku. Zdjęcia powinny być w formacie JPG, maksymalny rozmiar wysyłanych zdjęć 
łącznie nie może przekraczać 26 MB, rozdzielczość zdjęć w pionie i poziomie powinna wynosić 
minimalnie 300 dpi. 

Dozwolona jest nieznaczna obróbka zdjęć w programach do tego służących, (np. photoshop, 
photoscape itp.), w zakresie ich jakości (ostrość, kontrast). Niedozwolone jest ingerowanie w treść 
zdjęcia w celach artystycznych (wszelkie rodzaje fotomontażu, ramki, ustawiane przymglenia, 
rozjaśnień fragmentów zdjęcia, czy całości itp.). Skutkuje to dyskwalifikacją zdjęcia. Jedyna 
akceptowalna ingerencja w tym zakresie to przerobienie fotografii z kolorowej na 
monochromatyczną np. na czarno-białą, czy też sepię.  

Warunkiem koniecznym do przyjęcia pracy na konkurs jest załączenie deklaracji zgody na udział 
pracy w konkursie i do publikacji pracy (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach 
internetowych Organizatorów), krótki, kilkuzdaniowy opis okoliczności wykonania zdjęcia oraz 
uzasadnienie. 

Fotografie wysłane po terminie zgłoszeń, tj. po 20 listopada 2015 będą odrzucane i nie wezmą 
udziału w konkursie. 

 

KRYTERIA OCENY ORAZ NAGRODY 

OCENA JURY: 

Organizator powoła komisję konkursową, która do dnia 11 grudnia 2015 roku wyłoni zwycięzców 
konkursu  
we wszystkich kategoriach wiekowych. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 14 grudnia 
2015. 

Komisja konkursowa w każdej z kategorii wiekowych wybierze 2 najlepsze prace (I. i II. miejsce) 
oraz II wyróżnienia. W przypadku wyłonienia w którejś z kategorii wiekowych dwóch I. miejsc ex 
aequo, autorzy obu tych prac otrzymają nagrody przewidziane za zajęcie I. miejsca, jednocześnie 
nie zostanie przyznana w tej kategorii wiekowej nagroda za zajęcie II. miejsca. 
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Nagrodami będą akcesoria surwiwalowe. 

Komisja konkursowa może zdecydować o publikacji zwycięskich zdjęć w kalendarzu na rok 2016 
wydawanym przez Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa. 

Komisja konkursowa może zdecydować o zorganizowaniu publicznej, otwartej wystawy 
nagrodzonych  
i wyróżnionych prac. 

 

KONKURS DLA INTERNAUTÓW 

Niezależnie od prac komisji konkursowej wszystkie prace wezmą udział w plebiscycie o nagrodę 
publiczności poprzez fanpage Eko-Inicjatywy na portalu facebook: 
https://www.facebook.com/ekoinicjatywa  w specjalnym albumie „OBIEKTYWnym okiem na 
Dolne Powiśle”.  

Na podstawie zebranych pod zdjęciami polubień praca o największej liczbie like’ów (w każdej z 
kategorii wiekowych) otrzyma nagrody w postaci upominków. 

 

INFORMACJE KOŃCOWE  
Bieżące informacje o konkursie umieszczane są na stronach internetowych Organizatorów. 

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez uczestników konkursu nastąpi dyskwalifikacja 
nadesłanej pracy konkursowej (lub prac). Dotyczy to także prac niemieszczących się w podanym 
podtemacie (ŻYCIE ZAWSZE ZNAJDZIE SPOSÓB), niezależnie od jej wartości estetycznej czy 
jakościowej. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian regulaminu. W przypadku zmian  
w regulaminie Organizatorzy mają obowiązek poinformować o tym zgłoszonych uczestników.  

Szczegółowe informacje: 

Jakub Marciniak jmarciniak@ekokwidzyn.pl tel. (55) 261 22 16 


