
Regulamin konkursu fotograficznego „FOTO – NATURA 2000” 
 
 

1. Konkurs organizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wydział 
Spraw Terenowych Tarnowie, pod patronatem Regionalnego Konserwatora 
Przyrody w Krakowie . 

 
2. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Spraw Terenowych w 

Starym Sączu, Nadleśnictwem Gromnik, Nadleśnictwem Piwniczna, Nadleśnictwem 
Nawojowa, Nadleśnictwem Stary Sącz oraz Tarnowskim Centrum Kultury. 

 
3. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko 

zajmujących się fotografią. 
 
4. Temat prac konkursowych: 

Obszary Natura 2000 (w tym: przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, 
krajobraz obszaru Natura 2000,), znajdujące się na terenie powiatów: 
dąbrowskiego, tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, 
nowosądeckiego, limanowskiego. Spis obszarów Natura 2000 znajdujących się na 
terenach ww. powiatów przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 

5. Informacje o obszarach Natura 2000 oraz mapy obszarów Natura 2000 znajdują się na 
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: 
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000 oraz na stronie internetowej Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie: http://krakow.rdos.gov.pl  

 
6. Zdjęcia konkursowe muszą być wykonane na obszarach Natura 2000 z terenu ww. 

powiatów. 
 

7. W konkursie oceniane będą zdjęcia czarno – białe i kolorowe.  
 

8. KaŜdy uczestnik moŜe dostarczyć zdjęcia z dowolnej ilości obszarów Natura 2000 
objętych konkursem (Załącznik nr 1), z zastrzeŜeniem Ŝe z jednego obszaru moŜe 
dostarczyć maksymalnie trzy zdjęcia. 

 
9. Prace naleŜy dostarczyć do siedziby Wydziału Spraw Terenowych, Oddział w 

Tarnowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, osobiście lub 
listem poleconym, w usztywnionej kopercie, w formie odbitek o formacie 20x30 cm, 
na papierze błyszczącym, nie podklejone. 

 
Adres: 
Wydział Spraw Terenowych  
Oddział w Tarnowie 
RDOŚ w Krakowie 
al. Solidarności 5-9 
33-100 Tarnów 
 
Zdjęcia dostarczane osobiście naleŜy składać pod ww. adres, na V piętrze, w pokojach 
nr 510 lub 509. 

 



10. Prace naleŜy dostarczyć do dnia 01 października 2009 roku (decyduje data stempla 
pocztowego). 

 
11. Prace dostarczone na konkurs nie powinny być wcześniej publikowane, a udział w 

konkursie oznacza zgodę na ich bezpłatną prezentację na wystawach pokonkursowych 
oraz bezpłatną publikację w prasie i innych publikacjach pokonkursowych. 

 
12. Zdjęcia naleŜy przesłać w usztywnionej kopercie na adres tut. Wydziału. W kopercie 

powinny się znajdować:  
• zdjęcia opatrzone na odwrocie tytułem, pseudonimem autora oraz miejscem ich 

wykonania (nazwą obszaru Natura 2000),  
• zaklejona koperta opisana pseudonimem autora i tytułami zdjęć, zawierająca w środku 

następujące dane: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon 
kontaktowy. 

 
13. Prace nadesłane w terminie zostaną ocenione przez jury.  
 
14. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. 

 
15. Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez: 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadleśnictwo Gromnik, 
Nadleśnictwo Piwniczna, Nadleśnictwo Nawojowa oraz Nadleśnictwo Stary Sącz. 

 
16. WernisaŜ wystawy pokonkursowej odbędzie się dniu 09 października 2009 r. w 

Tarnowskim Centrum Kultury przy ul. Rynek 5. 
 

17. Prace konkursowe będą prezentowane równieŜ na wystawie pokonkursowej, która 
będzie miała miejsce na terenie działalności Wydziału Spraw Terenowych Oddział w 
Starym Sączu. 

 
18. O godzinie rozstrzygnięcia konkursu połączonego z wernisaŜem wystawy 

pokonkursowej, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni e-mailem lub 
telefonicznie. Informacja ta zostanie równieŜ zamieszczona na stronach internetowych 
organizatorów konkursu. 

 
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 
 
 

dr inŜ. Maria Kwapniewska 


