REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,Człowiek zmienia krajobrazy”
I. ORGANIZATOR
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno
tel.: (56) 49 18 151
e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl
II. CELE KONKURSU
1. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony przyrody.
2. Podkreślenie znaczenia zasad zrównoważonego rozwoju.
3. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
4. Budowanie estetyczno-emocjonalnego podejścia do krajobrazu.
5. Zainteresowanie różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody.
6. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
7. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
8. Doskonalenie warsztatu fotograficznego i umiejętności obserwacji przyrody.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej ze szkół leżących na terenie gmin znajdujących się
w granicach Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego tj. gminy Górzno, Świedziebnia,
Brzozie, Bartniczka, Lidzbark i Lubowidz.
2. W celu przystąpienia do konkursu, na adres e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl należy przesłać
jedno zdjęcie (format JPG, rozdzielczość min. 1024x768 pikseli) wraz z podpisem będącym „tematem
zdjęcia”, przedstawiające przykład:
- krajobrazu przyrodniczego lub przyrodniczo-kulturowego przekształconego przez człowieka, lub
- pozytywnego bądź negatywnego zagospodarowania przestrzeni
w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym.
3. Zdjęcie konkursowe należy przesłać do dnia 19.10.2017 roku.
4. W treści e-maila należy podać imię i nazwisko oraz nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza
uczestnik.
IV. NAGRODY
1. Przewiduje się przyznanie nagród książkowych za I, II i III miejsce.
2. Nagrody wraz z dyplomami zostaną przesłane pocztą na adres szkoły podanej w e-mailu.
3. Oceną zdjęć zajmie się czteroosobowa komisja, powołana przez dyrektora Parku.
V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KONKURSU
1. Do obowiązków organizatora konkursu należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie konkursu.
VI. KALENDARZ KONKURSU
1. Konkurs trwa od 11.10.2017 r. do 19.10.2017 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.10.2017 r. tj. w dniu ogłoszonym przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska „Dniem Krajobrazu”, na stronie internetowej: www.g-lpk.pl oraz
profilu Facebook GLPK.

