
 KOMISJA FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ 

działająca przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu 
  

OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY  

pod nazwą: 
„Szlak Kopernikowski – znany i nieznany” 

 
  

Regulamin konkursu 
 
 

1. Czas trwania konkursu: od 21 kwietnia 2013 r. do 31 października 2013 r. 
2. Celem konkursu jest promowanie imprez turystyki kwalifikowanej oraz piękna Szlaku 

Kopernikowskiego na terenie Wysoczyzny Elbląskiej 
3. W konkursie może uczestniczyć każdy Turysta, bez względu na wiek i przynależność organizacyjną. 

W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Fotografii Krajoznawczej 
4. Każdy uczestnik konkursu może złożyć 3 prace w postaci odbitek na papierze fotograficznym w 

formacie 13x18 
5. Na odwrocie każdej pracy należy podać: 

· Imię i nazwisko wykonawcy 
· tytuł fotografii 
· miejsce i datę wykonania fotografii 

6. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia 
7. Zdjęcia nie mogą być poddane zabiegowi fotomontażu oraz zmiany naturalnych proporcji 

przedstawianych obiektów 
8. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, ul. Krótka 

5, 82-300 Elbląg, w terminie do 31 października 2013 r. 
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 listopada 2013 r. w siedzibie Oddziału PTTK Ziemi 

Elbląskiej w Elblągu oraz na stronie pttk.elblag.com.pl oraz www.pttk.elblag.com.pl/kfk 
10. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie w siedzibie PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, 

na stronie www.pttk.elblag.com.pl/kfk oraz na „kręciołku” w Salonie Prasowym przy ul. 1 Maja 
11. Uczestnik konkursu zgłaszając swoje prace wyraża zgodę na bezpłatne zamieszczanie jego zdjęć 

na stronach internetowych i wydawnictwach PTTK 
12. Wszystkie prace zgłoszone w konkursie przechodzą na własność organizatora i będą włączone do 

 zbiorów Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Elblągu 
13. Udział w konkursie nie ogranicza praw Uczestnika w komercyjnym wykorzystaniu przez  niego 

swoich prac 
14. Każdy fotograf  zgłaszając swoje prace akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu konkursu a 

ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Elblągu 
15. Informacji dotyczących konkursu udziela Komisja kol. Henryk Myśliński: e-mail – 

fotomysl@elblag.com.pl lub telefon 603-627-269 
 


