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PRZYRODA TO NIE NASZ SŁUGA 

 
Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Miasta Vítkov oraz Miasta Kalety 

Ogłoszeniodawca konkursu: Miasto Vítkov 

Partner konkursu: Miasto Kalety 

 

Temat 
Przyroda w Vítkovie i Kaletach (lasy, łąki, powietrze, woda itp.) 

Ochrona środowiska przed: 

- Nieodpowiednim składowaniem odpadów (tzw. dzikie wysypiska). 

- Zanieczyszczenia miast przez zaśmiecanie, nieodpowiednie usuwanie odpadów 

komunalnych (poza wyznaczonymi obszarami, brak segregacji odpadów, niewłaściwe 

usuwanie odpadów itp.). 

- Zanieczyszczenie cieków wodnych. 

- zanieczyszczenie powietrza. 

- Skutki niewłaściwej gospodarki odpadami. 

 

Grupa docelowa 
Fotografowie amatorzy powyżej 18 roku życia. 

 

Kategorie konkursowe 
Kategoria 1 - fotografia czarno-biała 

Kategoria 2 - fotografia kolorowa 

 

Miejsca, w których należy wykonać zdjęcia 
- Republika Czeska 

- Polska 

 

Zgłoszenie prac konkursowych: 
Wydrukowane zdjęcia w formacie A3 oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym  

(w wysokiej rozdzielczości) składać należy do dnia 30.10.2020 r. w Urzędzie Miejskim  

w Kaletach, II piętro, biuro nr 23. 
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Każda fotografia musi być opatrzona opisem: 
- imię i nazwisko autora zdjęcia; 

- miejsce zamieszkania (miasto); 

- kontaktowy adres e-mail i telefon; 

- miejsce zrobienia zdjęcia. 

Liczba zdjęć konkursowych 
Każdy autor może przesłać maksymalnie 3 fotografie w danej kategorii. 

 

Termin dostarczenia prac konkursowych 
Autorzy dostarczają zdjęcia konkursowe do 30.10.2020 r. 

 

Ocena fotografii 
Zdjęcia zostaną ocenione przez pięcioosobowe jury. 

 

Oświadczenie 

Dostarczając zdjęcia konkursowe, autor wyraża zgodę na: 

a) włączenie zdjęć do wspólnych czesko-polskich wystaw, które odbędą się w Vítkovie i 

Kaletach 

b) publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania 

c) włączenie fotografii do wspólnego czesko-polskiego kalendarza na 2021 r., które zostaną 

utworzone z wybranych fotografii i dzieł sztuki, w tym publikacja imienia, nazwiska i 

miejscowości zamieszkania 

 

Osoby do kontaktu 
[CZ]- Daniela Olbertová, gmina Vítkov, Departament Kultury 

e-mail: olbertova@vitkov.info, telefon: +420 556 312 253, +420 737 238 728 

[PL] Agnieszka Kwoka, Miasto Kalety, Referat Promocji i Pozyskiwania Środków 

e-mail: agnieszka.kwoka@kalety.pl, tel. 34/352 76 57 


