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„Zróżnicowanie przyrodnicze na
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Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku 
Ogłasza miejski 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
2013

I. Cele konkursu:
• Poznanie przez gdańszczan środowiska lokalnego, elementów przyrodniczych samoistnie 

wnikających do miasta, czy też wkomponowanych celowo w tak charakterystyczną dla 
Gdańska architekturę.

• Uzmysłowienie roli zieleni miejskiej, pokazanie flory i fauny jako nieodłącznych  i cennych 
skarbów naszego miasta.

• Ukazanie niezwykłości środowiska przyrodniczego Gdańska na tle walorów 
architektonicznych, jako przykład zrównoważonego rozwoju.

• Pokazanie, że przyroda jest nieodłącznym elementem miasta oraz sprawia, że Gdańsk staje 
się bardziej przyjazny mieszkańcom i turystom,

• Uchwycenie walorów i piękna przyrody na fotografii, dostrzeganie tych miejsc, które być 
może do tej pory nie zostały docenione i zauważone.

• Poznanie roli człowieka w kształtowaniu krajobrazów Gdańska.

II. Uczestnicy: 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich mieszkańców Gdańska 

powyżej 18 roku życia.
III.  Organizator:  

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku,
ul. Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk
Tel./fax: 58 341 43 76
e-mail: lopgda@poczta.onet.pl
KRS:  0000402492

IV.  Warunki udziału w konkursie:
1. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć, które brały udział bądź zdobywały nagrody 

w konkursach o podobnej tematyce. Prace zgłaszane do konkursu winny być wykonane 
w Gdańsku po roku 2000.

2. W konkursie nie mogą brać udziału jurorzy i członkowie ich rodzin.
3. Prace  konkursowe  o  wymiarach  minimum  15x21  cm należy  dostarczyć  osobiście  lub

przesłać w usztywnionej kopercie na adres Organizatora z dopiskiem „konkurs fotograficzny
- Gdańsk” w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 roku (decyduje data stempla
pocztowego). Konieczne jest dołączenie zdjęć w wersji elektronicznej, w plikach JPG lub TIF
w naturalnej rozdzielczości, na nośnikach multimedialnych pen drive, CD lub DVD. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac, w tym dopuszczalny jest 1 
zestaw składający się max. z 4 zdjęć, który będzie traktowany jako 1 praca. Zestaw (oprócz 
wymogu opisu zawartego w pkt. 5) musi być wyraźnie opisany literą „Z” i mieć dodatkowo 
zaznaczoną kolejność każdego zdjęcia w zestawie, np: Z1, Z2, Z3, Z4.



5. Do każdego zdjęcia lub serii zdjęć jednego autora należy dołączyć wypełniony formularz
zgłoszeniowy. Każde zdjęcie prosimy podpisać delikatnie (na odwrocie pracy) podając: imię,
nazwisko autora, numer zdjęcia odpowiadający opisowi w formularzu zgłoszeniowym.

6. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenie prac podczas przesyłki. Koszty wysyłki prac
na konkurs pokrywają autorzy.

7. Prosimy nie oprawiać zdjęć ani nie tworzyć albumów.
8. Technika pracy jest dowolna – z wyłączeniem fotomontażu.
9. Zdjęcia  będą  oceniane przez komisję  konkursową,  w skład,  której  wejdą  przedstawiciele

Organizatora oraz profesjonalni fotograficy i przyrodnicy.
10. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  do  21  października  2013  roku na  stronie

internetowej  www.lop.gda.pl.  Zwycięzcy zostaną  powiadomieni pocztą  elektroniczną  bądź
telefonicznie.

11. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
I miejsce - 1 000 zł
II miejsce - 500 zł
III miejsce - 300 zł
Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia – nagrody książkowe.
Jury i organizatorzy dopuszczają możliwość innego podziału nagród i zastrzegają sobie do 
tego prawo w szczególnym przypadku, niemniej jednak łączna kwota nagród pozostaje bez 
zmian. Przy odbiorze nagrody (podczas sesji przyrodniczej) konieczne będzie okazanie 
dowodu osobistego.

12. Najlepsze prace będą prezentowane na wystawach pokonkursowych, między innymi podczas
sesji  przyrodniczej,  w  czasie  której  nastąpi  wręczenie  nagród.  Miejsce  
i termin podane zostaną po rozstrzygnięciu konkursu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo, a autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na: bezpłatne
wykorzystanie  nadesłanych  zdjęć  przy  wydaniu  kalendarza  na  rok  2014,  na  stronie
internetowej  www.lop.gda.pl,  podczas wystaw i  w publikacjach Ligi  Ochrony Przyrody,  
z autoryzacją zdjęć i poszanowaniem praw autorskich.

14. Prace niezgodne z powyższymi wymogami regulaminu nie będą rozpatrywane przez komisję
konkursową.

15. UWAGA! Fotografie nie będą zwracane autorowi.
16. Autorzy wyrażają zgodę  na administrowanie i przetwarzanie ich danych osobowych przez

organizatora,  do  celów  związanych  z  organizacją  i  promocją  konkursu  oraz  wystaw  
i publikacji.

17. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  organizacji  konkursu  i  wystawy  
w przypadku wystąpienia szczególnych powodów od niego niezależnych.

18. Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  regulaminu  
i  oświadczeniem,  że  prace  zgłoszone  do  konkursu  zostały  wykonane  osobiście  przez
zgłaszającego i że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku,
praw autorskich oraz praw majątkowych.

19. Ostateczne decyzje  w sprawie  interpretacji  niniejszego  regulaminu  i  konkursu należą  do
organizatorów konkursu.

20. Aktualne informacje o konkursie będą zamieszczone na stronie internetowej ww.lop.gda.pl

W sprawach dot. konkursu i ewentualnych pytań proszę kontaktować się z osobami:
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku
Katarzyna Kamińska 
Sylwia Kolmetz
Tel./fax: 583414376; kom. 698796612
e-mail: lopgda@poczta.onet.pl


