
 

 

Regulamin konkursu fotograficznego  
„Ojczyste krajobrazy” 

 
Grupa nieformalna Turystyczna Trójka przy wsparciu Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, ogłasza konkurs  fotograficzny 

 pt. ”Ojczyste krajobrazy”, w ramach projektu    „Swoje poznajcie, cudze chwalicie”,  

dofinansowanego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Małopolska Lokalnie. 

Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”. 

                         

1. Celem konkursu jest: 

- propagowanie turystyki kwalifikowanej, 

- poznanie okolic powiatu chrzanowskiego, 

- dostrzeganie specyfiki kulturowej regionu i jego tradycji ( dziedzictwo kulturowe, 

pomniki przyrody), 

- kształtowanie emocjonalnego związku z regionem i rozbudzenie wśród młodzieży 

zainteresowań kulturą własnego środowiska ( „małej ojczyzny” ), 

 

3. Ogólne informacje o konkursie  

- konkurs skierowany jest do uczniów, seniorów i mieszkańców miasta Chrzanowa             

i okolic, 

- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć, które powinny prezentować mało 

znane, ciekawe walory przyrodnicze, krajobrazy, elementy kultury  naszego regionu, 

- trzy zdjęcia powinny być dostarczone w formacie JPG na nośniku cyfrowym, 

- kolorystyka zdjęć – dowolna (kolorowe, czarno-białe, sepia itp.) 

4. Etapy 

- konkurs składa się z jednego etapu, podczas którego komisja oceni prace konkursowe,  

- ocenie podlegają prace spełniające wszystkie kryteria zapisane w informacjach ogólnych, 

 

5. Warunki uczestnictwa  

- warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie organizatorom konkursu zdjęć na nośniku 

cyfrowym, 



 

 

- każde zdjęcie  musi posiadać  metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, 

(nazwę szkoły, klasę (dla dzieci) ),  krótką informacje o zdjęciu (gdzie wykonane, 

co przedstawia, co zadecydowało o oddaniu tego zdjęcia na konkurs),  

- wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora,        

który zastrzega sobie prawo do ich publikacji; 

- zdjęcia należy wykonać samodzielnie,  

6. Kryteria oceny 

Wyłonione zostaną najlepsze prace, przede wszystkim biorąc pod uwagę: 

- interesujące ujęcie tematu, 

- oryginalność, 

- formę prezentacji, 

- bogactwo treści, 

7. Przebieg eliminacji: 

Wyniki konkursu będą podane  podczas finału projektu. 

O dacie finału – poinformujemy na stronach UTW, SPI z OI, ILO i MBP w Chrzanowie. 

Nagrody: 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.  

Wszystkim autorom prac przyznane zostaną dyplomy za udział w konkursie. 

Zdjęcia należy przysyłać na adres: bkasperczyk@poczta.fm   

i beatkakosowska@gmail.com                                                                                

Termin składania prac: 20.10.2015r 
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