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Załącznik nr 1 do uchwały nr 273/2022  

Krajowego Zarządu PZD  

         z dnia 14 czerwca 2022 r. 

  

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO  

„ZATRZYMAĆ LATO- KONKURS FOTOGRAFICZNY" 

§1 

1. Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców. 

2. Konkurs ma na celu popularyzację prowadzenia upraw roślin użytkowych na 

działkach w ROD. 

3. W konkursie „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny" może wziąć działkowiec 

posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia 

Ogrodowego PZD. 

4. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez złożenie formularza zgłoszenia do 

Konkursu Krajowego „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny". Zgłoszenia 

dokonać można drogą mailową przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe 

na adres foto.konkurs@pzd.pl   

5. Zgłoszenia można dokonać tradycyjną pocztą wysyłając formularz zgłoszenia 

oraz pliki zdjęciowe na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD/DVD) na 

adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1. 

6. Termin zgłaszania fotografii do konkursu upływa dnia 22 września 2022 r. 

(decyduje data dostarczenia zgłoszenia drogą mailową lub pocztą tradycyjną). 

 

§2 

Zgłoszenie do konkursu musi zawierać: 

1. Wypełniony i podpisany „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu 

“Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” 

2. Załączone od 3 do 5 fotografii, które winny przedstawiać całościowe ujęcie 

ogrodu jako ekosystemu z uwzględnieniem rodzaju i charakteru upraw, bądź 

też pokazywać owoce lub efekty pracy: 

a) ujęcie całego ogrodu z uwzględnieniem części warzywnej i upraw 

sadowniczych, 

b) zdjęcia ukazujące rodzaj i charakter uprawy, 

c) fotografie zebranych owoców lub/i warzyw oraz ziół, wyprodukowanych z 

nich przetworów. 

3. Podpisane (czytelnie) ”Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego 

“Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” 
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§3 

Kryteria kwalifikacji i parametry zdjęć: 

a) Minimalna rozdzielczość 1181×1772 pikseli. Format: JPEG (*.jpg; *.jpeg).  

b) Fotografie konkursowe nie mogą być poddane wcześniejszej obróbce graficznej. 

c) Zgłoszone do konkursu fotografie mogą zwierać wizerunek osób pod warunkiem 

załączenia pisemnej zgody na publikację wizerunku tych osób. 

 

§4 

Zgłoszone do konkursu fotografie będą oceniane na podstawie następujących 

kryteriów: 

a. Spójność pracy z celem konkursu (1-30 pkt) 

(fotografia popularyzująca prowadzenie upraw roślin warzywnych 

i owocowych.)  

b. Staranność wykonania (1-10 pkt) 

(Kadrowanie, ostrość zdjęcia) 

c. Pomysłowość i ogólne wrażenie artystyczne (1-10 pkt) 

Łącznie można uzyskać 50 pkt. 

 

§ 5 

1. Komisja Konkursowa PZD dokona oceny zgłoszonych fotografii. 

2. Brak załączenia do zgłoszenia któregokolwiek elementu, o którym mowa w § 2, 

dyskwalifikuje z uczestnictwa w konkursie. 

3. Komisja Konkursowa przedstawi Krajowemu Zarządowi PZD wnioski z pracy do 

dnia 30 września 2022 r.  

§6 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie protokołu i wniosków Komisji Konkursowej, dokona 

rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w terminie 

do dnia 15 października 2022 r. 

 

§ 7 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku 

„działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na 

stronie internetowej PZD. 

 

 

Krajowy Zarząd  

Polskiego Związku Działkowców 


