
 

 

Regulamin Konkursu  

Warszawska „Natura 2000” w obiektywie 

1. Organizator konkursu. 

III L.O im. gen. Józefa Sowińskiego Warszawa ul. Rogalińska 2 . 

2. Uczestnicy konkursu . 

Młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych. 

3. Cel konkursu: 

 poszerzenie wiedzy o formach ochrony przyrody występujących w obrębie miasta stołecznego 

Warszawy pod postacią rezerwatu „Natura 2000”  

 pogłębienie u młodzieży szacunku do przyrody 

 propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego 

 rozwijanie zainteresowań i pasji przyrodniczych  

 kształtowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią przyrody  

 popularyzowanie wiedzy biologicznej i geograficznej  

 uwrażliwienie młodzieży na otaczające nas piękno przyrody 

4. Termin konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 18.05.2021-17.06.2021 

5. Tematyka prac. 

Różnorodność obszarów przyrodniczych rezerwatów „Natura 2000” znajdujących się w granicach miasta 

stołecznego Warszawy. 

6. Regulamin konkursu. 

a) Do konkursu można zgłosić do 3 zdjęć. 

b) Fotografie powinny być wykonane w formacie 200x300 mm, wydrukowane na papierze 

fotograficznym. Ponadto pliki jpg. powinny być przesłane na  adres: awoch@lo3.waw.ids.pl 

Zdjęcia nie mogą być podklejane lub oprawiane.  

c) Minimalna rozdzielczość 1600x1200 pikseli, lub 300 DPJ dla formatu 20x30 cm (DPJ 300 

punktów na cal). 

d) Nie zezwala się na stosowanie ingerencji cyfrowej w zdjęcie (w szczególności fotomontażu, 

zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia). Dopuszczalne jest kadrowanie zdjęcia, korekcja 

ostrości, barwy. 

e) Zdjęcie na odwrocie powinno zawierać umieszczony w sposób trwały opis zawierający 

następujące informacje: tytuł pracy, miejsce i datę wykonania zdjęcia, imię i nazwisko autora, 

nazwę i adres szkoły i klasę do której uczęszcza  uczeń. Do zdjęcia należy dołączyć krótki 

opis fotografowanego miejsca, w którym należy uwzględnić jego charakterystykę pod 

względem biologicznym i geograficznym. Opis nie powinien przekraczać formatu kartki A -4, 

czcionka 12. 

Zdjęcia oraz opis a także kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres: 

III L.O im. gen. Józefa Sowińskiego 

ul. Rogalińska 2 

01-206 Warszawa 

z dopiskiem ; Konkurs Natura 2000 

Karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku nr.1  

 

f) Zdjęcia, które były wcześniej wykorzystywane, gdziekolwiek publikowane, a także są 

reprodukcją cudzych prac, są wykluczone z konkursu.  

g) Zdjęcia mogą być wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową.  

 

7. Kryteria oceny i punktacja. 



 

 

a) zgodność z tematem konkursu 

b) estetyka/kompozycja pracy 

c) ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu). 

Zdjęcia zrobione poza terenem miasta stołecznego Warszawy nie podlegają ocenie  

d) Merytoryczność opisu dołączonego do zdjęcia (Musi obejmować aspekt zarówno z punktu 

widzenia biologii i geografii) 

e) W ramach każdego z kryterium jury przyznaje od 0-10 punktów 

1. Jakość i estetyka, zgodność z tematem konkursu - do 10 punktów 

2. Merytoryczność opisu – do 10 punktów 

Razem 0-20 punktów 

f) Oceny zgłoszeń w zakresie kryteriów konkursowych i punktowych w/w dokonuje jury. 

Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości jury. 

W skład komisji powołane są osoby, których członkowie rodzin nie zgłosiły prac 

konkursowych do niniejszego konkursu. 

g) Ocena jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

h) Jury przyznaje 3 nagrody główne . 

 

Harmonogram konkursu. 

1. ogłoszenie konkursu 18-20.05.2021 

2. zgłoszenia udziału 21.05-17.06.2021 

3. rozstrzygnięcie konkursu  18.06-22.06.2021 

 wręczenie nagród laureatom w dniu 23.06.2021 

 

i) Uczestnik konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny musi wyrazić 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27b kwietnia 2016 

r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie 

dyrektywy95/46/WE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Załącznik nr.1 

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

Konkursu Warszawska „Natura 2000” w obiektywie 

Imię  

Nazwisko  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Ilość nadesłanych 

fotografii 

 

Oświadczenie: 
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że prawa 
osób które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je 
przedstawiających również do celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek 
natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 
Organizatorowi Konkursu.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia 26.04.2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu 
Warszawska „Natura 2000” w obiektywie, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również 
zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych jeśli znajdę się na 
liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych. 

………………………………………………………………………….. 
data i podpis autora / opiekuna prawnego 

 


