Komisja Turystyki Pieszej O/Jaworzno zaprasza na
Edukację i Profilaktykę z PTTK’2018
1. 24 marca 2018r.

--- Dolina Czarnej Przemszy

2. 14 kwietnia 2018r.

--- XI Zlot O/PTTK Województwa Śląskiego - Toszek

3. 19 maja 2018r.

--- Forty Twierdzy Kraków (Skała – Olszanica – Kościuszko)

4. 8-10 czerwca 2018r.

--- Park Krajobrazowy Góry Opawskie

5. 16 czerwca 2018r.

--- Pustynia Siedlecka – Złoty Potok

6. 22 września 2018r.

--- Forty Twierdzy Kraków (Swoszowice)

7. 20 października 2018r.

--- Park Krajobrazowy Stawki

8. 17 listopada 2018r.

--- Granicami Miasta (Kanał Matylda)

_______________________________________________________________________________________

Regulamin V konkursu fotograficznego pt. „Foto-kronika z rajdów
edukacyjno-profilaktycznych KTP – edycja 2018”:



W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik dowolnego Rajdu
z wymienionych powyżej na liście.



Oceniane będą całe zestawy (serie), składające się z minimum
5 fotografii, które powinny obejmować ujęcia z całej trasy
konkretnego rajdu.




Uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 2 zestawy.
Fotografie powinny przedstawiać krajobrazy, obiekty bez postaci
ludzi.




Przyjmowane będą zdjęcia tylko w postaci papierowych odbitek formatu 15cm x 21 cm.



Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę z godłem, która wewnątrz powinna zawierać nazwisko
i imię autora, jego godło oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku osoby niepełnoletniej
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.



Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci i młodzież do 16 lat,
b) młodzież powyżej 16 lat i dorośli.

Zgłoszone zdjęcia powinny na odwrocie zawierać: godło autora, nazwę rajdu, którego dotyczy seria,
numer kolejny fotografii w serii oraz spis zgłoszonych fotografii.



Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
______________________________________________________________________
Prace należy dostarczyć do biura O/PTTK w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 35
(w godz. 10:00 – 17:00) w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018r.
Prace zakwalifikowane przez jury wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Muzeum Miasta
Jaworzna na przełomie listopada i grudnia 2018r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RAJDOWICZÓW
DO LICZNEGO UDZIAŁU
W V EDYCJI KONKURSU!

