
 

 

REGULAMIN KONKURSU  

 

pn. SIANOKOSY NAD NARWIĄ 

 

§ 1 

Organizator konkursu 
1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) i Narwiański 

Ośrodek Kultury w Narwi (NOK).  

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

 

1.Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą, historią i tradycją 

własnego regionu. 

2. Ukazanie roli społecznej społeczności w kształtowaniu bioróżnorodności doliny Narwi.  

3. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, 

interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.  

4. Uwrażliwienie na piękno przyrody, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które 

powstały w sposób naturalny.  

 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest stara fotografia ukazująca sianokosy i związane z nimi tradycje 

krótki opis, krótka historia powstania zdjęcia (wspomnienia rodziców, dziadków na temat 

życia na wsi, związanego z gospodarowaniem w dolinie rzeki Narew) 

2. Zdjęcia powinny zostać zrobione w obrębie Gminy Narew (łąki, tereny nad rzeką Narew, 

obszary Natura 2000 i inne). 

 

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Narew. 

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo 

opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.  

 

§ 5 

Zasady udziału w konkursie 

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.  

2. Jedna osoba może zgłosić na konkurs dowolną ilość fotografii.  

  

 



 

 

8. Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać 

bezpośrednio w NOK (Narew, ul. Mickiewicza 105, 17-210 Narew, tel. (85) 68 16 086, 

nok@narew.gmina.pl) lub na stronie www.nok.narew.gmina.pl. 

  

9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na 

rzecz PTOP i NOK.  

10. Organizator odsyła wszystkie zgłoszone prace.  

 

§ 6 

 

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna najlepszym 

pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach 

całego konkursu.  

 

§ 7 

Terminarz 

 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej 

www.narew.gmina.pl i www.nok.narew.gmina.pl. 

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 15 czerwca 2015 r. w 

siedzibie Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi, ul. Mickiewicza 105, 17-210 Narew.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.  

4. Ocena prac nastąpi w dniach 16-30 czerwca 2015 r. Nagrodzone prace będą prezentowane 

na wystawie pokonkursowej w 11 lipca 2015 r. podczas imprezy plenerowej nad rzeką 

Narew, w miejscowości Narew.  

5. Rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi dnia 11 lipca 2015 r. 

podczas w/w imprezy.  

 

§ 8 

 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

http://www.narew.gmina.pl/
http://www.nok.narew.gmina.pl/

