Regulamin
ogólnopolskiego konkursu, organizowanego w ramach
programu edukacji ekologicznej Kajakowy Patrol Św. Franciszka II

„Przechodzi rzeka do lekarza”

Organizator: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
Instytucja wspierająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Cele konkursu:
1. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki wodnej i biologii
wód u młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
2. promocja postaw pro-środowiskowych wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
3. promowanie

rozwijania

pasji

fotografowania

wśród

młodzieży

ze

szkół

ponadgimnazjalnych.
Informacje o konkursie:
Konkurs „Przychodzi rzeka do lekarza” jest indywidualnym konkursem fotograficznym dla
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, promujący piękno polskich rzek oraz uświadamiający
grożące jej zagrożenia (regulację brzegów, zanieczyszczenia, występowanie z brzegów etc.) Służy
wybraniu najciekawszych zdjęć prezentujących problemy rzeki widzianych oczyma młodzieży.
Warunki uczestnictwa:
1. Wiek uczestników 16-18 (szkoła ponadgimnazjalna).
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii rzeki i jej „problemów (miejsce
zanieczyszczone śmieciami)” (dowolnie rozumianych przez poszczególnych autorów)
3. Zdjęcie należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres kontaktowy,
numer tel. kontaktowego lub adresu e-mail.
4. Zdjęcie można opatrzyć krótkim opisem (opis nie będzie wpływał na ocenę pracy).
5. Format zdjęć – należy dostarczyć wywołane zdjęcie w formacie 10x15 cm oraz zapisane
w formacie JPG na płycie CD w jak największej rozdzielczości.
6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac.

7. Parce konkursowe w postaci: zdjęcia, płyty Cd ze zdjęciem oraz formularza
zgłoszeniowego należy dostarczyć do 31 lipca 2014 roku adres: Biuro Projektu Kajakowy
Patrol Św. Franciszka II, ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn.
8. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyboru trzech najlepszych prac,
które zostaną nagrodzone. Komisja może (ale nie musi) przyznać nagrody pocieszenia.
9. W skład Komisji będą wchodzić przedstawiciele Organizatora i Partnerów Projektu.
10. Na zakończenie konkursu organizatorzy zobowiązują się do ufundowania upominków
rzeczowych autorom najlepszych prac.
Uwagi organizacyjne:
1. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych
praw autorskich
2. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik. Prace nie będą odsyłane.
3. Prace mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach promocyjnych, m.in. na
stronie projektu www.kajakowypatrol.pl, portalu www.facobook.pl, oraz wystawach
organizowanych w ramach projektu..
4. Ogłoszenie wyników nastąpi po 15 sierpnia 2013 roku, na stronie internetowej projektu
www.kajakowypatrol.pl
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki
niniejszego Regulaminu.
Nagrody:
I miejsce - (wartość nagrody około 6 000,00 zł) aparat cyfrowy/lustrzanka + osprzęt
(poznawanie piękna przyrody poprzez fotografię)
II miejsce - (wartość nagrody około 3 000,00 zł) aparat cyfrowy/lustrzanka (poznawanie piękna
przyrody poprzez fotografię)
III miejsce - (wartość nagrody około 1 000,00 zł) aparat cyfrowy (poznawanie piękna przyrody
poprzez fotografię)
Biuro konkursu:
Biuro Projektu Kajakowy Patrol Św. Franciszka II
ul. Kościelna 10
17 – 312 Drohiczyn
e-mail: biuro@kajakowypatrol.pl

