II. Go-Wild! Konkurs fotograficzny
Celebrujmy europejską przyrodę i Naturę 2000!
Europejczycy wciąż mogą być dumni z bogatej natury Starego Kontynentu, niech to będzie niedźwiedź brunatny,
kwiat sasanki lub Pannońskie stepy piasku o łagodnych zboczach. Możemy cieszyć się ich pięknem, korzystać z
korzyści oferowanych przez nich, a także wziąść na siebie odpowiedzialność za ich ochronę dla przyszłych
pokoleń. W Unii Europejskiej, ich ochrona zapewniona jest poprzez dyrektywę siedliskową (wraz z dyrektywą
ptasią), a także dzięki sieci Natura 2000. Chronią one ponad 1000 gatunków roślin i zwierząt oraz ponad 200
siedlisk. Zielona Strategia Infrastruktury i zrównoważonego rolnictwa odgrywają również ważną rolę w
zachowaniu naszego dziedzictwa naturalnego.
KATEGORIE
Dla uczczenia europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, organizacja CEEweb wraz z Bułgarską Fundacją
Bioróżnorodność i innymi partnerami organizują konkurs fotograficzny w dwóch kategoriach:
1. Krajobraz z odciskiem dzikości - zrób zdjęcie krajobrazu, obszarów czy siedlisk przyrodniczych, w
sposób zrównoważony prowadzone gospodarstwo rodzinne lub piękny ogród miejski.
2. Dzikie gatunki – Zrób zdjęcie europejskich dziko występujących zwierząt lub roślin w ich naturalnych
siedliskach.
Pokaż nam piękno europejskich obszarów chronionych, daj nam obraz gospodarstw
ekologicznych przyjaznych dla środowiska i pokaż, jak natura może się rozwijać w środowisku
sztucznym czy miejskim.
NAGRODY
Pierwsze miejsca w dwóch kategoriach:
100 EUR i dedykowany CEEweb upominkowy pakiet LUB
Dwa dni w zapierających dech w piersiach bułgarskich Zachodnich Rodopach (w chronionych obszarach
Natura 2000 Trigrad-Mursalitza i Rodopi-Zapadni) z lokalnym fotografem przewodnikiem. Tutaj
możesz zrobić zdjęcia licznych dzikich gatunków takich jak bałkańska kozica, niedźwiedź brunatny,
głuszec, pomurnik, dzięcioł trójpalczasty, niepylak Apollo, liczne gatunki storczyków i innych ciekawych
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okazów. Więcej informacji na temat tych obszarów Natura 2000 i możliwości dla turystyki i fotografii
dzikiej przyrody można znaleźć tutaj - http://www.bbf.biodiversity.org
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Nagrody Specjalne:
Nimfea Stowarzyszenie dla Ochrony Przyrody oferuje specjalną nagrodę zwycięscy, którego zdjęcie
najlepiej pokazuje mądre i zrównoważone użytkowanie gruntów. Zwycięzca może spędzić jeden
dzień w ich centrum edukacyjnym, który zawiera, wieża obserwacyjną, małe zoo, park rozrywki.
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" nagrodzi najlepsze zdjęcia z Polski książką
przyrodniczą.
Nagrody publiczności w tych dwóch kategoriach: Dedykowany album fotograficzny
WYMAGANIA APLIKACYJNE

Termin: 31 pazdziernika 2014
Składanie prac drogą elektroniczną: photocontest@ceeweb.org
Przyjmowane będą tylko zdjęcia:
Przesłane poprzez e-mail w formacie elektronicznym (rozszerzenie jpg) nie
przekraczające całkowitej wielkości 10 megabajtów
Przesłane w objętości max. 5 zdjęć od jednej osoby
Opisane pliki zdjęć zawierające imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia według schemata:
Imię_Nazwisko_Tytuł.jpg
z e-mailem zawierającycm:
- lokalizację (nazwe chronionego krajobrazu/ obszaru Natura 2000) zdjęcia lub
- nazwę (chroniony/Natura 2000) gatunku na zdjeciu.
- jeśli masz historię zwiazaną z tym zdjęciem, opis lub jakiś przekaz w max 3 zdaniach (w j.
Angielskim).
Z rozszerzeniem JPG (konpresja jpeg w Adobe Photoshop nie może przekraczać 8)
Z minimalnym rozmiarem 3 megapiksele (ok. 2000 x 1500 pikseli)

Kandydaci powinni pamiętać, że przekształcone zdjęcia nie mogą być składane.
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Proszę pamiętać, że organizatorzy pokrywają zakwaterowanie i wyżywienie (trzy noce) dla jednej osoby, przewodnika i lokalny
transport . Organizatorzy nie mogą zagwarantować widoku wszystkich wyżej wymienionych gatunków ponieważ ich występowanie w
dużej mierze zależy od pory dnia i pory roku. Koszty związane z podróżą do i z Bułgarii z innych krajów oraz dodatkowe koszty (w tym
podatek, ubezpieczenie i inne koszty) są na wyłączną odpowiedzialność zwycięscy konkursu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności
za szkody materialne, osobiste i inne straty.
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Co nie zalicza się do manipulacji zdjęciami?
Kadrowanie obrazu, cięcia przeszkadzających elementów, zmiany orientacji obrazu.
Zmiana kontrasu, jaskrawości, ostrości.
Transformacja kolorowego zdjecia do czerni i bieli
W przypadku zdjęć analogowych, korekta błędów skanowania / digitalizacji (zadrapania, kurz, itp.).

Pozostałe warunki:
Musisz być autorem zdjecia i posiadac wszelekie prawa autorskie do niego
Odebrane i wybrane zdjęcia zostaną przesłane do galerii online.
W przypadku gdy osoba biorąca udział w konkursie nie wypełni powyższych wymagań,
organizatorzy mają prawo do wykluczenia tej osoby z konkursu!
KRYTERIA OCENY

Zdjęcia będą oceniane w oparciu o:
Zawartość
Kreatywność
Oryginalność
Siłę przekazu związanego z ochroną środowiska
Profesjonalizm.

w każdej kategorii Według jury poszczególnych kategorii, składającego się z profesjonalnego fotografa i
konserwatora. W każdej kategorii jury wybierze jedną nagrodę za pierwsze miejsce.Laureaci nagrody
publiczności będą wybrani na podstawie publicznego głosowania on-line na stronie internetowej CEEweb, którzy
dostaną największą liczbę głosów w ciągu jednego tygodnia od dnia 3 listopada 00:00 do 00:00 10 listopada.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w dniu 13 listopada a nazwisko zwycięzcy zostanie podane
na stronie internetowej CEEweb (www.ceeweb.org).
Zasady i warunki:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich. Wszelkie kwestie
praw autorskich leżą w wyłącznej gestii osób biorących udział w konkursie. Osoby, które składają zapisy do
konkursu automatycznie akceptują warunki również przyznające prawa autorskie do zdjęć

organizatorom

konkursów i ich partnerów do korzystania z nich bezpłatnie na ich stronach internetowych i bezpłatnych
materiałach internetowych lub drukowanych podając nazwę artystów. W tych przypadkach, skarżący nie może
dochodzić żadnych opłat lub wymagań w stosunku do prawa autorskiego. Organizatorzy i ich partnerzy nie mogą
rozpowszechnianie fotografii w celach komercyjnych i zarobkowych. Organizatorzy i ich partnerzy nie mogą
wprowadzać żadnych istotnych zmian w zdjęciu bez zgody autora.

Konkurs jest wspierany finansowo przez Komisję Europejską.
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