
Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży – Najpiękniejsze  drzewo okolicy 
 

Regulamin Konkursu  

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. 

2. Konkurs organizowany jest  w ramach  zadania „Ochrona drzew jako element działań na  rzecz 
ochrony powietrza” współfinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 

3. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki drzew województwa małopolskiego  
4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z terenu województwa małopolskiego, w wieku do 

19 lat. 
5. Autorzy mogą nadesłać do 5 fotografii. 

6. Fotografie należy nadsyłać w postaci w postaci cyfrowej lub odbitek formatu 15 x 21 cm lub 
większym. 

7. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora, 
opisem (tytułem) zdjęcia, datą, dokładną lokalizacją drzewa i jego gatunkiem. W przypadku prac 
dostarczonych w postaci cyfrowej na nośnikach dyskietkach lub CD powyższe dane dotyczące 
każdego ze zdjęć mogą być zawarte w pliku tekstowym (możliwym do otwarcia w programie 
Word) lub wyszczególnione na okładce nośnika. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób 
łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem. 

8. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli należy składać w terminie do 
15.09.2015  rr.za pośrednictwem szkoły/innej placówki: 

 na adres tnrop@wp.pl w formie załączników do listu elektronicznego. W treści emaila /listu 
elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię, nazwisko i wiek autora, adres szkoły lub autora, 
telefon kontaktowy, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia. 

 pocztą Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody ul. Krowoderska 49/1 31-158 Kraków Kraków 
(bez zwrotnego potwierdzenia!) 

 osobiście w siedzibie Towarzystwa ul. Krowoderska 49/1 Kraków, po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu email:  tnrop@wp.pl 

9. Organizatorzy przewidują nagrody przekazane w terminie do 15.10.2015 r. 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji nadesłanych prac na wystawach 

związanych z konkursem, z zaznaczeniem nazwiska autora. 
11. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na konkurs 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach oraz na 
stronach internetowych. 

12. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

 
 
Zadanie realizowane dzięki pomocy finansowej  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 


