
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Zwierzęta chronione Ogrodu Fauny Polskiej” 

 

Celem konkursu fotograficznego jest ukazanie hodowlanej i edukacyjnej roli ogrodów 

zoologicznych jako instytucji służących ochronie gatunkowej zwierząt, zwłaszcza tych 

zagrożonych wyginięciem. Uczestnicy konkursu wykonując zdjęcia zapoznają się z 

krajowymi gatunkami zwierząt prawnie chronionymi.  

 

1. Organizatorem konkursu jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.  

w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-173, 85-675 Bydgoszcz  

 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych  

 

3. Uczestnicy wykonują zdjęcia chronionych zwierząt bydgoskiego ZOO. 

 

4. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice,  ale powinny mieć format 20X30cm i 

muszą być przesłane w formie papierowej.  

 

5. Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedno zdjęcie. Prace należy dostarczyć do 15 

listopada 2013 r. do Ogrodu Fauny Polskiej ZOO w Myślęcinku osobiście lub drogą 

pocztową na adres podany w punkcie 1. Nie liczy się data stempla pocztowego. 

 

6. Każda fotografia powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, adresem szkoły, 

klasą oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna.  

 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do  wyłączenia z udziału w konkursie  

fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości oraz 

fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin. 

 

8. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców w trzech kategoriach: 

I –  uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

II – uczniowie klas gimnazjalnych 

III – uczniowie klas ponadgimnazjalnych  

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Wyniki zostaną umieszczone na 

stronie: www.zoo.myslecinek.pl  do 30 listopada 2013 r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o 

terminie odbioru nagród.  Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Leśny Park Kultury i 

Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Prace nie będą zwracane. 

 

 

 
 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez 
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o 
ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. 
   


