Konkurs „Przyroda Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników przyrody Warmii i Mazur do udziały
w dwóch konkursach przyrodniczych.
1. Konkurs fotograficzny.
Należy nadesłać pocztą e-mail na adres redakcji (poczta@przyroda.mazury.pl) samodzielnie
wykonaną fotografię przedstawiającą przyrodę Warmii i Mazur (np. fauna, flora, ochrona przyrody,
jezioro, krajobraz naturalny itd.). Preferowane są pliki JPG w rozmiarze minimalnym 2 Mpix.
Komisja konkursowa oceni fotografie na podstawie kryteriów (opisanych w regulaminie)
i wybierze 3 osoby, które nadesłały najładniejsze fotografie. Nagrodami są 3 zestawy sprzętu
turystycznego oraz mapy wyd.Compass. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na łamach
portalu www.przyroda.mazury.pl

2. Konkurs na opis wycieczki.
Należy opisać trasę (propozycje) wycieczki na terenie parków lub rezerwatów na Warmii
i Mazurach. Może to być propozycja wycieczki pieszej, rowerowej lub spływu kajakowego.
Komisja konkursowa oceni opisy wycieczek na podstawie kryteriów (opisanych w regulaminie)
i wybierze 3 osoby, które nadesłały najciekawszy i poprawny merytorycznie opis. Nagrodami są
3 zestawy sprzętu turystycznego oraz mapy wyd.Compass. Nagrodzone opisy zostaną
opublikowane na łamach portalu www.przyroda.mazury.pl.
Oba konkursy trwają do 30 października 2012 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie
się 20 listopada 2012 r. o godz.19:00 na Spotkaniu Turystów TRAMP w Olsztynie w Galerii SOWA
przy ul.Zamkowej 1.

Regulamin konkursu „Przyroda Warmii i Mazur”
1. Organizatorem konkursu jest Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
2. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę: fotografię (lub cykl tematyczny fotografii, nie
więcej niż 4 fotografie w cyklu) lub jeden opis wycieczki
3. Autor do każdej pracy musi dołączyć dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail,
numer telefonu.
4. Prace muszą być związane z przyrodą lub ekologią województwa warmińsko-mazurskiego.
Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcia zawierające treści erotyczne, wulgarne
i naruszające dobre imię osób i instytucji będą dyskwalifikowane bez powiadomienia autora.
5. Prace konkursowe (fotografie lub opisy wycieczek) należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną
na adres poczta@przyroda.mazury.pl . Prace konkursowe muszą być autorstwa nadsyłającego.
6. Prace wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych nie zostaną dopuszczone do
konkursu. Wymagany jest minimalny rozmiar pliku fotografii 2 Mpix. Niedopuszczalne są
fotomontaże.
7. Konkurs objęty jest ramami czasowymi i potrwa do 30 października 2012 r.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 20 listopada 2012 r. o godz.19:00 na
Spotkaniu Turystów TRAMP w Olsztynie w Galerii SOWA przy ul.Zamkowej 1.
Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie bezzwłocznie przez e-mail lub
telefonicznie. Laureaci konkursu fotograficznego są zobowiązani przesłać oryginalny plik
fotografii (JPG lub RAW) w celu weryfikacji autorstwa. Nagrody nie odebrane dnia 20 listopada
2012 r. będą do odebrania w siedzibie Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie
przy ul.Staromiejskiej 1/13. Nagrody dla osób zamieszkałych poza Olsztynem zostaną przesłane
paczką pocztową.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do publikacji
nadesłanych prac na portalu www.przyroda.mazury.pl
10. Organizator przewiduje 3 zestawy nagród dla każdego konkursu (załącznik 1). Sponsorem
nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz
Sklep Sportowy OLIMP.
11. Organizator wyznacza komisję konkursową w składzie:
•Profesor Stanisław Czachorowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Biologii
i Biotechnologii
•Michał Ciucias – Studio fotograficzne Atelier 3 piętro
•Michał Węgrzycki – Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK
12.Komisja konkursowa dokona oceny prac używając kart oceny z punktacją 0-5 pkt na podstawie
kryteriów:
•ocena fotografii: poprawność (oświetlenie, ekspozycja, kadr), oryginalność zdjęcia, użycie
technik niestandardowych (np. makrofotografia, fotografia z lotu ptaka), walory
artystyczne, powiązanie pracy z przyrodą lub ekologią województwa warmińskomazurskiego

•ocena opisu wycieczki: poprawność (językowa, gramatyczna, stylistyczna), poprawność
merytoryczna, oryginalność opisu, opisanie atrakcji przyrodniczych, zawartość informacji
praktycznych (dojazd, szlaki itd) , powiązanie pracy z przyrodą lub ekologią
województwa warmińsko-mazurskiego
Komisja konkursowa wybierze 3 autorów najciekawszych opisów wycieczek oraz 3 autorów
najładniejszych fotografii przyrodniczych.
13. Partnerzy konkursu:
•Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie
•Sklep Turystyczny Olimp w Olsztynie
•Wydawnictwo Kartograficzne Compass
14. W konkursie nie mogą brać udział: organizatorzy (członkowie zarządu Oddziału WarmińskoMazurskiego PTTK), redaktorzy portalu www.przyroda.mazury.pl oraz osoby współpracujące.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do organizatora. Werdykt komisji jest wiążący i nieodwołalny.
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie
danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Olsztyn, dnia 01.09.2012 r.

Załącznik 1.

Nagrody w konkursie

Miejsce

Konkurs fotograficzny

Pierwsze miejsce Śpiwór Sperrat regular
Stuptuty Wisport
Chusta K2 4Fun
Czołówka Petzl Tikkina2
Ręcznik szybkoschnący Fjord Nansen
Termos Campus
Niezbędnik Campus
Krzesiwo Light My Fire Mini

Drugie miejsce

Trzecie miejsce

Konkurs na opis wycieczki
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Chusta K2 4Fun
Czołówka Petzl Tikkina2
Ręcznik szybkoschnący Fjord Nansen
Termos Campus
Niezbędnik Campus
Krzesiwo Light My Fire Mini

Mapy wydawnictwa Compass:
- Mazury Środkowe - Szlak Krutyni
- Mazury Zachodnie
- Wielkie Jeziora Mazurskie
- Pojezierze Olsztyńskie - część
północna
- Pojezierze Olsztyńskie - część
południowa
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