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Dyrekcja Wdeckiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Osiu ogłasza  

konkurs fotograficzny 

1. Organizatorem Konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy ul. Rynek 11a, 86-150 Osie. 
 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, 
zamieszkałych na terenie Polski, bez względu na wiek – dzieci, młodzież, dorośli. 
 

3. Tematyka tegorocznego konkursu fotograficznego obejmuje następujące kategorie: 
grzyby, rośliny, owady, zwierzęta, krajobrazy. 
 

4. Na konkurs można przysłać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w limicie do 3 sztuk w każdej             
z powyższych kategorii. 
 

5. Oceniane będą fotografie w formacie nie mniejszym niż 13x18 cm na papierze błyszczącym, do prac należy 
dołączyć zdjęcia w formie elektronicznej (format TIFF lub JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600x1200). 

 

6. Zdjęcia należy przesłać wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej 
http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/edukacja-i-nauka/konkursy-ekologiczne lub w siedzibie Wdeckiego 
Parku Krajobrazowego. 

 

7. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2015 roku 
(decyduje data stempla pocztowego ). 
 

8. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 dzieci do 13 roku życia 

 młodzież od 13 do 17 roku życia 

 dorośli powyżej 18 lat 
 

9. Prace należy składać bezpośrednio w siedzibie Wdeckiego Parku Krajobrazowego lub przesłać na adres: 
Wdecki Park Krajobrazowy 
ul. Rynek 11a 
86 – 150 Osie 
tel. (052) 33-29-486 

 

10. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody w poszczególnych kategoriach. 
 

11. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać poszczególnych nagród 
lub dokonać innego ich podziału. 

 

12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 16 październik 2015 roku. 
 

13. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej parku: www.wdeckipark.pl oraz na profilu 
społecznościowym Facebook www.facebook.com/WdeckiParkKrajobrazowy 

 

14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: 

 publikowania wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, 

 bezpłatnego wystawiania prac konkursowych na wystawach, pokazach organizowanych przez Wdecki Park 
Krajobrazowy 

http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/edukacja-i-nauka/konkursy-ekologiczne
http://www.wdeckipark.pl/

