
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„NAJPIĘKNIEJSZA ALEJA” 

 

Informacje podstawowe 

 

1. Przedmiotem fotografii konkursowych powinny być aleje przydrożne 

sfotografowane na terenie Polski. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja EkoRozwoju. 

3. Konkurs ma charakter indywidualny i adresowany jest do: 

a) dzieci i młodzieży szkolnej 

b) osób dorosłych. 

4. Nagrodą główną konkursu w każdej kategorii tematycznej oraz wiekowej 

jest sprzęt fotograficzny oraz turystyczny – dostosowany do kategorii 

wiekowej uczestników. 

5. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody książkowe o tematyce fotografii 

przyrodniczej. 

 

Warunki udziału konkursu 

6. Obowiązuje zakaz zgłaszania do konkursu zdjęć nie będących pracami 

autorskimi 

7. Autorzy zdjęć nadsyłanych na konkurs wyrażają zgodę na przekazanie do 

nich praw Fundacji EkoRozwoju (do prezentowania i wykorzystywania 

tych zdjęć w publikacjach), które nie naruszają jego praw autorskich 

osobistych. 

8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, 

którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. 

 

Zasady konkursu 

9. Konkurs składa się z dwóch kategorii tematycznych: 

a) moja najpiękniejsza aleja 

b) mieszkańcy starych alej 

10. Dla każdej kategorii można nadesłać nie więcej niż 3 zdjęcia. 

11. Technika wykonania prac jest dowolna. 

12. Prace w formie elektronicznej (plik graficzny) należy dostarczać do 

organizatora wraz z załączonym formularzem konkursowym pobranym 

ze strony www.aleje.org.pl. 



13. Prace można przesyłać na adres 

pocztową na odpowiednim nośniku na adres organizatora z dopiskiem 

na kopercie „Konkurs 

14. Nadesłanie na konkurs fotografii wykonanych niesamodzielnie, a zwłaszcza 

pozyskanych z internetu, lub o treści niezgodnej z tema

będzie natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.

15. Przesłane pliki nie będą zwracane.

16. Nadesłane prace będą publikowane na witrynie 

17. Nadsyłane do publikacji na stronie zdjęcia powinny spełniać 

techniczne: 

a) rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2MB;

b) wymiary powinny mieć minimum 670 pikseli w szerokości lub długości

18. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry daty itp. (oprócz 

copyright) będą niżej oceni

 

19. Termin rozpoczęcia naboru zdjęć na konkurs ustala organizator o czym informuje na 

stronie www.aleje.org.pl 

20. Zdjęcia należy nadsyłać do 

21. Zdjęcia, które wpłyną do organizatora po tym termin

22. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3

 

23. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkolna

oraz dorośli. 

24. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.

25. Decyzje jury są ostateczne.

26. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 

o wynikach powiadomieni zostaną równolegle drogą mailową.

27. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody zgodnie z informacją

z ogłoszenia konkursowego na serwisie 

Prace można przesyłać na adres konkurs@aleje.org.pl lub drogą 

pocztową na odpowiednim nośniku na adres organizatora z dopiskiem 

na kopercie „Konkurs – aleje”. 

Nadesłanie na konkurs fotografii wykonanych niesamodzielnie, a zwłaszcza 

pozyskanych z internetu, lub o treści niezgodnej z tematyką konkursu skutkowało 

będzie natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika. 

Przesłane pliki nie będą zwracane. 

Nadesłane prace będą publikowane na witrynie www.aleje.org.pl.

 

Warunki techniczne 

Nadsyłane do publikacji na stronie zdjęcia powinny spełniać następujące warunki 

rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2MB; 

wymiary powinny mieć minimum 670 pikseli w szerokości lub długości

Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry daty itp. (oprócz 

copyright) będą niżej oceniane 

Terminy 

Termin rozpoczęcia naboru zdjęć na konkurs ustala organizator o czym informuje na 

www.aleje.org.pl oraz na plakatach informacyjnych. 

Zdjęcia należy nadsyłać do 15.11.2012 r. włącznie. 

Zdjęcia, które wpłyną do organizatora po tym terminie nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2012 r. 

Ocena prac i ogłoszenie wyników 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkolna

Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. 

ostateczne. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.aleje.org.pl

o wynikach powiadomieni zostaną równolegle drogą mailową. 

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody zgodnie z informacją

z ogłoszenia konkursowego na serwisie www.aleje.org.pl 

lub drogą 

pocztową na odpowiednim nośniku na adres organizatora z dopiskiem 

Nadesłanie na konkurs fotografii wykonanych niesamodzielnie, a zwłaszcza 

tyką konkursu skutkowało 

. 

następujące warunki 

wymiary powinny mieć minimum 670 pikseli w szerokości lub długości 

Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry daty itp. (oprócz 

Termin rozpoczęcia naboru zdjęć na konkurs ustala organizator o czym informuje na 

ie nie będą oceniane. 

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkolna 

www.aleje.org.pl, a laureaci 

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody zgodnie z informacją 


