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ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU
W POLSKO - CZESKO - NIEMIECKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
p.t. „LAS ZRÓWNOWAŻONY”
I. OGRANIZACJA KONKURSU
Konkurs jest organizowany w ramach projektów:
 „Las zrównoważony – edukacja leśna społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”;
 „Lubańska Wiosna Ekologiczna 2010”.
II. CELE KONKURSU:





Promocja idei zrównoważonego lasu - wielofunkcyjności lasów (przyroda / krajobraz, społeczeństwo,
gospodarka jako uzupełniające się elementy zrównoważonego lasu).
Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z Polski, Czech i Niemiec wrażliwości na piękno
przyrody.
Kształtowanie wśród uczestników pożądanych postaw proekologicznych.
Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki fotograficznej.

III. TEMAT KONKURSU:
Uczestnicy konkursu przygotowują pracę konkursową na 1 z poniższych tematów:
Temat: Las w zgodzie z przyrodą (funkcja przyrodnicza).
Temat: Las w zgodzie z gospodarką (funkcja gospodarcza).
Temat: Las w zgodzie z człowiekiem (funkcja społeczna).
Temat: Las w równowadze (spełniający 3 funkcje: przyrodniczą, gospodarczą i społeczną).
Las zrównoważony spełnia 3 funkcje:
 przyrodniczą (las jako zbiorowisko drzew, krzewów, innych roślin, zwierząt; poprawiający klimat);
 gospodarczą (las dostarczający drewna na wiele przedmiotów, owoców runa leśnego)
 społeczną (miejsce wypoczynku, rekreacji, natchnienia dla artystów).
IV. UCZESTNICY:
1. Konkurs fotograficzny „Las zrównoważony” jest skierowany do dzieci od 10 roku życia, młodzieży oraz
osób dorosłych posiadających miejsce zamieszkania na terenie:
 Polska:
powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, miasto na prawach powiatu
Jelenia Góra;
 Niemcy:
land Saksonia;
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 Czechy :
Kraj liberecki: powiaty - Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily
Kraj ustecki: powiaty – Teplice, Děčin, Litoměrice, Ústí nad Labem
Kraj hradecki: powiat - Trutnov
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne.
3. Konkurs jest skierowany do amatorów.
4. Przewiduje się 3 kategorie wiekowe:
 10-13 lat;
 14-18 lat;
 od 19 lat – osoby dorosłe
V. WARUNKI UDZIAŁU:
1. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
2. Minimalny format zdjęć: 13 x 18 cm
3. Technika wykonania: odbitka kolorowa lub czarno-biała na papierze fotograficznym wraz
z płytą CD zawierającą elektroniczną wersję zdjęcia (jpg). Nie należy nadsyłać
negatywów.
4. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane zdjęcia z datownikiem.
5. Zdjęć nie należy ozdabiać dodatkowymi ramkami lub innymi elementami dekoracyjnymi.
6. Zdjęcia nie mogą być poddawane obróbce komputerowej.
7. Zgłoszona praca konkursowa musi zwierać na odwrocie metryczkę (naklejkę) z
następującymi informacjami:
 imię i nazwisko autora,
 wiek,
 adres zamieszkania (w tym powiat i kraj),
 informacja nt. kategorii tematycznej, której dotyczy praca (Temat numer: 1, 2, 3 lub 4)
 tytuł pracy konkursowej
 telefon kontaktowy, e-mail,
 nazwę szkoły, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela (tylko wówczas, gdy praca została
zgłoszona za pośrednictwem szkoły).
8. 1 praca konkursowa może dotyczyć wyłącznie 1 kategorii tematycznej.
9. Istnieje możliwość nadesłania prac w różnych kategoriach tematycznych, jednak łącznie
nie więcej niż 3 zdjęcia (np. 3 prace w 3 różnych kategoriach tematycznych, tj. po 1 w
każdej).
10. Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz Organizatorów.
11. Odbitki zdjęć nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
12. Dane uczestników zostaną wykorzystane przez organizatorów wyłącznie w celach
przeprowadzenia i promocji konkursu.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów
konkursu oraz zwycięskich prac w materiałach dotyczących projektu (w tym na stronie
internetowej projektu www.LasZrownowazony.pl) oraz w mediach.
VI. PRZEBIEG KONKURSU - TERMINY:
1. Konkurs trwa od 1.VI.2010 do 30.IX.2010 r.
2. Uczestnicy z Polski dostarczają prace osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
30.IX.2010r. na adres:
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
tel/fax. 75 722 25 55 e-mal: eko@luban.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
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Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny „Las zrównoważony”
3. Uczestnicy z Czech dostarczają prace osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
30.IX.2010r. na adres:
Venkovsky Prostor o.p.s.
U Nisy 6a, Liberec 3, 460 01
z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny „Las zrównoważony”
5. Uczestnicy z Niemiec dostarczają prace osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
30.IX.2010 na adres:
Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V.
Kurze Straße 8, 01920 Nebelschütz OT Miltitz
z dopiskiem na kopercie: konkurs fotograficzny „Las zrównoważony”
VII. NAGRODY:
1. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie prace spełniające warunki określone w regulaminie
i dostarczone w przewidzianym terminie, tj. do 30.IX.2010 r.
2. Oceny i wyboru prac konkursowych dokona w październiku 2010 r. specjalnie w tym celu powołana
komisja konkursowa.
3. Dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziano nagrody książkowe (nagrody
indywidualne) oraz pamiątkowe dyplomy.
4. Nagrody książkowe są ufundowane w ramach projektów:
- „Las zrównoważony – edukacja leśna społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju“ –
realizowanego przez P-ZFST „Pogranicze” przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i
Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
- „Lubańska Wiosna Ekologiczna 2010” – prowadzonego przez Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej – Oddział MiPBP w Lubaniu jako forma realizacji edukacji leśnej społeczeństwa.
5. Nagrody dla uczestników z Polski zostaną wręczone w październiku 2010 r. na specjalnie
zorganizowanym w Lubaniu spotkaniu połączonym z wystawą prac.
6. Nagrody dla uczestników z Niemiec i Czech zostaną przesłane pocztą.
VIII. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy pozostawiają Organizatorom zgłoszone prace konkursowe na potrzeby wystawy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.
3. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
IX. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Informacji dodatkowych nt. przebiegu, oceny i wyników konkursu udziela w imieniu Organizatorów:
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
tel/fax. 75 722 25 55, www.eko.luban.com.pl, e-mal: eko@luban.com.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
www.pogranicze-csb.home.pl
Tel. +48 75 721 50 77
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