
ROWEROWO 

Trzecia edycja konkursu fotograficznego PTTK Żary 

           

“Fotografując, staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył.”  
      Robert Bresson 
 

Obiektyw aparatu ma kształt doskonały: Koła. Koła rowerowego. 
      M. K. 

 
 
ORGANIZATOR: KLUB TURYSTYKI AKTYWNEJ „RYŚ” PTTK ŻARY I ODDZIAŁ PTTK 
POWIATU ŻARSKIEGO 
 
PRZY WSPÓŁUDZIALE ŻARSKIEGO DOMU KULTURY 

KONKURS POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŻARY I NADLEŚNICZEGO 
NADLEŚNICTWA LIPINKI 

Celem konkursu jest zachęcenie do uprawiania turystyki rowerowej oraz pokazanie 
piękna polskiej ziemi w sezonie rowerowym. 

 

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

1. Rower i ludzie (bo rower człowiekowi szczęście daje). 

2. Rowerowy recycling (drugie/inne życie roweru). 

3. Moja najpiękniejsza trasa (Polska z rowerem w tle). 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 Uczestnikiem konkursu może być każdy fotografujący, bez ograniczenia wieku 
i miejsca zamieszkania. 

 Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 zdjęć (w jednej albo 
dwóch/trzech kategoriach), zrobionych między 01.03.2012 a 30.10.2012 r. 

 Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką. 
 Konkursowe zdjęcia o formacie od 15 cm x 21 cm do 30 cm x 40 cm powinny 

być wykonane na papierze fotograficznym. Na odwrocie każdego zdjęcia należy 
umieścić metryczkę zawierającą numer zdjęcia wg karty zgłoszenia oraz imię 
i nazwisko autora. Dodatkowo prace należy utrwalić w wersji elektronicznej na 
płycie CD (format jpg) z tytułami i numerami. 

 Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć płytę CD, o której mowa wyżej, oraz 
kartę zgłoszenia (wg załączonego wzoru). Przesyłki nie zawierające kompletu 
w/w elementów nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. 



 Uczestnik konkursu, składając pracę, zapewnia, że fotografie są jego dziełem 
i w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich. 

 Prace należy przysłać w płaskim i usztywnionym opakowaniu przesyłką poleconą 
lub dostarczyć osobiście na adres: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego, Plac 
Kardynała Wyszyńskiego 11, 68-200 Żary. 

 Termin nadsyłania prac: 15.11.2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). 
 Dodatkowe informacje:  

Elżbieta Łobacz Bącal (koordynator konkursu): tel. 602 777 969, e-mail: 
elzbietabacal@interia.pl, 
Oddział PTTK Żary: tel. 68 374 24 60, e-mail: poczta@zary.pttk.pl, strona 
oddziału: www.zary.pttk.pl. 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 roku. 
 Otwarcie wystawy nastąpi w grudniu 2012 r. w Małej Galerii ŻDK (Sala „Luna”) 

ul. Okrzei 33. 

 

OCENA PRAC:  

 Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez 
organizatorów.  

 Organizatorzy przewidują następujące nagrody:  
GRAND PRIX – I nagroda – II nagroda - III nagroda oraz wyróżnienia.  

 Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.  
 Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymują dyplom uczestnictwa 

i katalog.  
 Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegać 

ocenie.  

 

UWAGI KOŃCOWE:  

 Uczestnik, składając prace fotograficzne do konkursu, akceptuje warunki 
określone w niniejszym regulaminie.  

 Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu 
wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do wykorzystania prac 
konkursowych we wszystkich przedsięwzięciach, których celem jest promocja 
Żar i PTTK.  

 Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki 
pocztowej na konkurs.  


