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REGULAMIN  

OTWARTEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO nt. 

„Wokół Kremenarosu – CZŁOWIEK - PRZYRODA - KULTURA”  

 

1. Organizatorem konkursu jest Bieszczadzki Park Narodowy i Park Narodowy Połoniny (Słowacja). 

Konkurs realizowany jest w ramach mikroprojektu polsko-słowackiego „U źródeł rzek pogranicza 

polsko-słowackiego – człowiek, przyroda i kultura” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-

2020. 

Komunikaty oraz informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej Organizatorów: 

www.bdpn.pl oraz http://nppoloniny.sopsr.sk  

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, z wyłączeniem pracowników 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Połoniny. 

3. Konkurs objęty jest patronatami: 

  - patronatem artystycznym: Związku Polskich Fotografów Przyrody 

 - patronatem medialnym: TVP3 Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów, Gazety Bieszczadzkiej 

4. Celem konkursu jest prezentacja bogactwa dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Połoniny, położonych przy granicy polsko-

słowackiej, z symboliczną „bramą” na szlaku transgranicznym - trójstykiem granic na szczycie 

Kremenaros. 

5. Konkurs adresowany jest do osób w wieku od 16 roku życia wzwyż, z terenu Polski i Słowacji. 

6. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na treść regulaminu i musi go zaakceptować 

wypełniając zgłoszenie konkursowe. 

7. Efektem końcowym konkursu będzie pokonkursowa wystawa prac nagrodzonych i 

zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową. 

 

Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa 

1. Autor może przedstawić maksymalnie 3 prace w postaci pojedynczych zdjęć. Prace konkursowe 

należy przesłać w dwóch formatach (wglądówka i plik do druku) wraz z kartą zgłoszeniową, na adres 

poczty elektronicznej konkurs.fotograficzny@bdpn.pl za pośrednictwem usługi WeTransfer.com lub 

załącznika na dysku Google. 

a. Wglądówka - plik JPG w formacie 1400x933 pikseli, przestrzeń kolorów sRGB. Ponieważ Komisja 

Konkursowa dokonuje selekcji i wyboru prac w oparciu o wglądówki, dlatego powinny być identycznie 

wywołane jak dołączone pliki w pełnej rozdzielczości.  

b. Plik w pełnej rozdzielczości w formacie JPG lub TIFF (preferowany), preferowana przestrzeń kolorów 

Adobe RGB, minimalny rozmiar 4500x3000 pikseli (bez extrapolacji).  

Organizator nie dopuszcza kadrowania zdjęć do innych proporcji boków z uwagi na ustalony z góry 

rozmiar powiększeń, jakie zostaną wykonane z nagrodzonych prac na wystawę pokonkursową. 

http://www.bdpn.pl/
http://nppoloniny.sopsr.sk/
mailto:konkurs.fotograficzny@bdpn.pl
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2. Zdjęcia powinny być zrobione na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Parku Narodo-

wego Połoniny.    

Dopuszcza się tylko minimalną edycję nadesłanych zdjęć: 

● ogólną poprawę kontrastu, wartości tonalnych, balansu bieli i nasycenia kolorów, 

● usuwanie "plamek" wynikających z zanieczyszczeń matrycy, jeśli nie zmienia to treści zdjęcia, 

● dopuszczalne są zdjęcia będące efektem wielokrotnej ekspozycji w aparacie fotograficznym,  

● dopuszczalne jest usuwanie aberracji chromatycznej, winietowania oraz dystorsji 

Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów na zdjęciu. 

3. Każde zdjęcie w nazwie pliku cyfrowego musi zawierać godło, tytuł pracy oraz numer porządkowy 

np. MojNick_w-buczynie_01. Formularz zgłoszenia udziału musi zawierać godło autora, dane osobowe 

oraz nazwę pliku. Osoby niepełnoletnie dołączają oświadczenie rodzica/osoby prawnej. Formularze do 

pobrania ze strony www.bdpn.pl  

4. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Parku i trwa do 08.08.2021 r. 

(data wpłynięcia). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminu. 

5. Przesłane prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach w dniu ich zgłaszania na konkurs.  

6. Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody, zgodnego z kodeksem 

opracowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody (do pobrania ze strony:  http://zpfp.pl/o-

zpfp/kodeks-etyczny ), z Ustawą o ochronie przyrody oraz z zasadami poruszania się po terenach 

parków narodowych zgodnie z obowiązującymi w nich Regulaminami (dostępnymi na stronach 

internetowych parków). Zdjęcia, które w ocenie Jury wykonano niezgodnie z regulaminami lub wbrew 

zasadom etycznym, będą dyskwalifikowane. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody 

na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez 

uczestników Konkursu będzie Organizator. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 

opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz informacji o otrzymanej 

nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych oraz w innych 

środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu. Uczestnikom 

Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Organizator będzie 

przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności 

zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

 

Jury, ocena, nagrody oraz wystawy pokonkursowe 
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie: 

● przedstawiciel Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) 

● przedstawiciel Bieszczadzkiego Parku Narodowego  

● przedstawiciel Parku Narodowego Połoniny  

● niezależny fotograf przyrody z Polski  

● niezależny fotograf przyrody ze Słowacji 

http://www.bdpn.pl/
http://zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny
http://zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny
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2. Jury dokonuje kwalifikacji i oceny prac, które następnie zostaną zamieszczone publicznie w galerii 

w polsko-słowackiej internetowej ofercie edukacyjnej „Przyroda bez granic”, a także na Facebooku 

obydwu parków narodowych i poddane głosowaniu publiczności. 

3. Oddane przez publiczność głosy zostaną przeliczone na punkty i zsumowane z punktacją Jury 

Konkursu. Na tej podstawie Jury przyzna nagrody. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatora i wszystkich Uczestników Konkursu. 

5. W konkursie przewidziano następujące nagrody rzeczowe: 

● Miejsce I – nagroda rzeczowa o wartości 180 Euro 

● Miejsce II  - nagroda rzeczowa o wartości 160 Euro 

● Miejsce III – nagroda rzeczowa o wartości 140 Euro 

● 2 Wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości po 120 Euro 

Ponadto: 

● Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział w konkursie, a uczestnicy wernisażu otrzymają 

również wydawnictwa Bieszczadzkiego Parku Narodowego  

6. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

7. Wyniki Jury zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów (www.bdpn.pl oraz 

http://nppoloniny.sopsr.sk). 

8. Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac zostaną poinformowani o werdykcie 

pocztą elektroniczną (e-mailowo). 

9. Wernisaż wystawy pokonkursowej zostanie przeprowadzony w formie zależnej od aktualnych 

uwarunkowań epidemicznych.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć we 

wszelkiego typu publikacjach, materiałach prasowych, Internecie oraz w innych formach utrwaleń 

promujących i podsumowujących Konkurs, z zachowaniem praw autorskich. 

11. Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami 

zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

12. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w TSEE BdPN w Wołosatem 

13. Wystawa pokonkursowa zostanie zaprezentowana w Bieszczadzkim Parku Narodowym i Parku 

Narodowym Połoniny oraz innych zainteresowanych instytucjach oświatowych i kulturalnych.  

 

Postanowienia końcowe 
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych 

www.bdpn.pl i http://nppoloniny.sopsr.sk  
2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@bdpn.pl 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do 

dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

http://www.bdpn.pl/
http://nppoloniny.sopsr.sk/
http://www.bdpn.pl/
http://nppoloniny.sopsr.sk/
mailto:konkurs.fotograficzny@bdpn.pl

