
Towarzystwo Fotografii Przyrodniczej zaprasza wszystkich fotografujących przyrodę do udziału w 
nowym konkursie fotograficznym organizowanym przez TFP pt „Życie bagien”.Temat obszerny w 
sam raz na wakacyjne wycieczki nad wodę..Więc aparaty w dłoń !! Termin nadsyłania zdjęć upływa 
z dniem 30-09-2012. Eliminacje konkursowych prac odbywają się w dwóch fazach, pierwsza to 
eliminacja zdjęć nie regulaminowych przez administracje TFP natomiast druga tura to wyłonienie 
zwycięzców  przez  powołane  wieloosobowego  jury.  Konkurs  nie  jest  podzielony  na  kategorie, 
tematyka zdjęć dotycząca tylko i  wyłącznie przyrody i  środowiska  wodnego.  Przypominamy o 
przestrzeganiu  kodeksu  etycznego  fotografa  przyrody.  W  konkursie  zostaną  przyznane  trzy 
pierwsze  miejsca  oraz  wyróżnienia.  Dla  zwycięzców czekają  ciekawe nagrody,przyznane przez 
redakcję TFP oraz sponsorów. 

Główni sponsorzy konkursu : przyrodnicze.pl oraz  traperzy.pl

link do konkursu

Regulamin konkursu

1.Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących miłośników przyrody.

2.Zdjęcia muszą zostać wysłane na adres konkursy@tfp.net.pl w formie cyfrowego pliku.

3.W konkursie prezentować można wyłącznie fotografie wykonane w okresie lipiec 2012 – 

wrzesień 2012 roku.

4.Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną 

publikację w prasie i w Internecie, mającą na celu rozreklamowanie konkursu i całokształtu 

działalności TFP. W przypadku ewentualnych publikacji komercyjnych ich warunki będą 

ustalane indywidualnie z autorem. Autorzy, którzy nadsyłają swoje prace oświadczają tym 

samym, iż są właścicielami wszystkich praw autorskich do nadesłanych prac

5.Osoby niepełnoletnie wymagają oświadczenia opiekuna o zgodzie na uczestnictwo w 

mailto:konkursy@tfp.net.pl
http://www.tfp.net.pl/aktualnosc.php?id=80


konkursie.

6.Fotografie cyfrowe: Rozdzielczości nie mniejszej niż 3Mpix 2048 X1536 lub pliki oryginalnej 

wielkości  (JPEG bez widocznej  kompresji)  zatytułowane według wzoru: Imię nazwisko 

nr_kolejny np Jan_Kowalski_nr1

7. Zdjęcia zawierające wszelkie ozdobniki (ramki, fotomontaże zostaną odrzucone

8.Zabrania się globalnej obróbki, fotomontaży

9.Każdy użytkownik ma prawo wystawienia w konkursie do 5 zdjęć.

10. Termin nadsyłania zdjęć upływa z dniem 30-09-2012

11. Prace nie mogą pochodzić z wcześniejszych edycji konkursu, być publikowane oraz 

nagradzane w innych konkursach.

Zgłoszenie  prac  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.  Jego ostateczna 

interpretacja  i  sporne  sprawy  pozostają  w  gestii  organizatora.  Zdjęcia  nie  podpisane,  nie 

regulaminowe i wysłane po terminie zostaną odrzucone.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia - zespół TFP

www.tfp.net.pl

http://www.tfp.net.pl/

