REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„BARWY JESIENI”
(08.09.2014-10.11.2014)
1. Organizator konkursu :
Komisja Ochrony Przyrody Oddziału PTTK Łódź- Polesie we współpracy z :
ARBORETUM ROGÓW
ZARZĄDEM ZIELENI MIEJSKIEJ W ŁODZI, OGRODEM BOTANICZNYM W ŁODZI
ZESPOŁEM PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

2. Cele konkursu :
- zainteresowanie i zamiłowanie do przyrody.
- zobaczenie pięknych drzew, roślin w Arboretum w Rogowie, Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, w
parkach i lasach Łodzi i okolic.
- pokazanie przyrody porą jesienną na fotografiach.
- promocja terenów przyrodniczych Łodzi i okolic

3. Warunki uczestnictwa :
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, w przypadku osób niepełnoletnich prosimy o podanie w
formularzu telefonu kontaktowego do rodzica lub opiekuna.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Konkurs ma charakter przyrodniczo - edukacyjny.
Fotografie mają ukazywać piękno jesieni / drzewa, liście, krzewy, runo leśne/, wykonane podczas
pobytu np. w Arboretum w Rogowie, Ogrodzie Botanicznym, w lasach i parkach Łodzi i okolic.
Osoba zgłaszająca się wraz ze zdjęciami dostarcza formularz zgłoszeniowy dołączony do
regulaminu.
Fotografie muszą być opisane / gdzie zostały zrobione, co przedstawiają, kto jest autorem zdjęć,
itd./.
Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje zdjęcia wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez
organizatorów swoich danych na potrzeby konkursu oraz na prezentację zdjęć w formie
pokonkursowej.
Nadesłanie zdjęć do organizatora jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.

4. Parametry zdjęć :
Na konkurs przyjmowane są tylko zdjęcia o formacie 10 cm x 15 cm, wykonane w kolorze na
papierze błyszczącym.
Uczestnik ma wykonać 4 zdjęcia. Fotografie kserowane lub skanowane nie będą oceniane.

5. Miejsce i termin składania zdjęć :
Konkurs rozpoczyna się z dniem 08 września 2014 roku i potrwa do 10 listopada 2014r. / Dzień Jeża/.
Zdjęcia zrobione po dacie 10 listopada 2014r. nie będą przyjmowane.
Zdjęcia wraz z formularzem powinny byś dostarczone osobiście/ w poniedziałki i środy w godz. 16.0018.00/ lub przesłane pocztą do Oddziału PTTK Łódź- Polesie, 90-630, ul. Lipowa 48, Łódź.

Członkowie Ligii Ochrony Przyrody biorący udział w konkursie mogą zdjęcia
dostarczać do biura LOP Zarządu Okręgu Łódzkiego przy ul. Piotrkowskiej
113 we wtorki i środy w godz. 11.00-15.00.
Zdjęcia po ogłoszeniu wyników i wystawie pokonkursowej nie będą
zwracane uczestnikom i pozostaną do dyspozycji Komisji Ochrony Przyrody
PTTK Łódź- Polesie!!!

6. Jury konkursu :
Pan Piotr Banaszczak – Kierownik Arboretum w Rogowie
Pani Dorota Mańkowska – Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi
Pan Hieronim Andrzejewski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Z ramienia PTTK Łódź- Polesie :
Komisja Ochrony Przyrody pod przewodnictwem Pana Michała Pająka
Pan Antoni Białkowski – Prezes Oddziału PTTK Łódź- Polesie
Pan Krzysztof Góra – Wiceprezes ds. programowych Oddziału PTTK Łódź- Polesie

7. Prace konkursowe i rozstrzygnięcie konkursu :
Komisja konkursowa wybierze najlepsze zdjęcia i wyróżni.
Finał konkursu nastąpi w dniu 25 listopada 2014r/ Dzień Pluszowego Misia/ /wtorek/ o godz. 15.30 w
siedzibie PTTK Łódź-Polesie przy ul. Lipowej 48.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie, organizatorzy przewidzieli nagrody –
niespodzianki.
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie : www.lodz-polesie.pttk.pl.

8. Postanowienia końcowe :
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, związane z organizacją konkursu
oraz szkody związane z podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

