
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NASZE DRZEWA” 

 

Organizator konkursu: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z siedzibą: ul. Noniewicza 91,  

16-400 Suwałki. 

Uczestnicy: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:  

1. uczniowie gimnazjów, 

2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Tematyka zdjęć: Drzewa rodzime północno-wschodniej Polski, takie jak: sosna, świerk, klon, jesion, lipa, 

jarząb, olcha, brzoza, osika, dąb, grab, wiąz, wierzba.  

Obiektem fotografowania mogą być całe drzewa lub ich części (pnie, korony, liście, owoce itp.), jak 

również zdjęcia krajobrazu, którego jednym z elementów są rodzime drzewa. 

Harmonogram konkursu: 

1. Termin ogłoszenia konkursu: 01.09.2014 r. 

2. Termin nadsyłania zdjęć: 15.06.2015 r. 
3. Obrady Jury: 16-20.06.2015 r. 
4. Ogłoszenie wyników: 25.06.2015 r. 

Liczba zdjęć: od 1 do 3 zdjęć niepublikowanych wcześniej w książkach i czasopismach.  

Forma zgłaszanych zdjęć: plik cyfrowy na CD bez kompresji o maksymalnej rozdzielczości. 

Karta zgłoszeniowa: do zdjęć należy dołączyć „Kartę zgłoszeniową” dostępną na stronie projektu: 

www.drzewa.pryzmat.org.pl. w zakładce „do pobrania”. 

W przypadku osób niepełnoletnich karta zgłoszeniowa uczestnictwa w konkursie musi być 

potwierdzone podpisem opiekuna prawnego. 
Organizator będzie administratorem danych osobowych uczestnika. 

Adres do nadsyłania zdjęć: CAS PRYZMAT, ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki. Na kopercie powinien 

zostać zamieszczony dopisek: „Nasze drzewa”. Brak tej informacji nie dyskwalifikuje uczestnika.  

Jury: Oceny prac dokona Jury w trzyosobowym składzie – członek Zarządu CAS PRYZMAT, osoba 

merytoryczna ds. wystawy, zaproszony przez organizatora fotograf z dorobkiem zdjęć o tematyce 

przyrodniczej. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega protestom i odwołaniom. 

Planowany termin i miejsce ogłoszenia wyników: Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 

1.07.2015 r.  Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników. Obecność ich nie jest 

obowiązkowa. Nagrody zostaną wręczone podczas ogłaszania wyników lub przesłane pocztą na adres 

laureata. Informacja o laureatach dostępna będzie na stronie internetowej projektu „Ochrona zadrzewień - 

promocja rodzimych gatunków drzew”: www.drzewa.pryzmat.org.pl.  

Przewidywany termin powiadomienia telefonicznego zwycięzców: do 25.06.2015 r.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno terminu, jak i miejsca ogłoszenia wyników 

konkursu na każdym etapie jego trwania. 

 

Nagrody: Zostaną przyznane po trzy nagrody (za I, II i III miejsce) w ustalonych dwóch grupach 

wiekowych. Laureaci będą mieli możliwość uczestnictwa w imprezie promocyjnej „I Triathlon Wigierski” 

przeprowadzonej w dniach 17-19.07.2015 r. Nagrodami będą: sprzęt fotograficzny i turystyczny o wartości 

jednostkowej każdej nagrody do 760zł. 

 

Postanowienia końcowe:   

1. CAS PRYZMAT zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu i terminów w nim zawartych 

w każdym momencie trwania konkursu.  

2. Ostatecznej interpretacji regulaminu w sprawach spornych dokonuje Prezes CAS PRYZMAT. 

3. Organizator nie odpowiada ze szkody powstałe w trakcie transportu zdjęć.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

5. Przewidywana wartość jednostkowa każdej z nagród zwalnia laureatów z obowiązku płacenia 

zryczałtowanego podatku dochodowego. 

6. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do 

zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu. 
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