
Regulamin Powoływania i Pracy Jury Konkursu Fotograficznego 

„Z PIĘKNEM PRZYRODY PRZEZ GRANICE” 

Etap I Eliminacje 

1. Gminy Partnerskie powołają Jury w terminie do 10 paź 2021 

2. W skład Jury będą wchodziły osoby nie biorące udziału w Konkursie. 

3. Organizator Konkursu w każdej z Gmin Partnerskich ponumeruje prace konkursowe osobno 

dla każdej kategorii  -przykład: 

- dla kategorii M – M1, M2, M3, itd. 

- dla kategorii Open – O1, O2, O3, itd. 

4. Prace konkursowe z numerami ( bez danych osobowych )  zostaną przesłane do członków 

Jury w dniu 11 paź 2021.  

5. Jury w dniach 11 – 16 paź 2021 oceni prace. Juror ma do dyspozycji po 10 punktów dla każdej 

kategorii do podziału dla miejsc I, II, i III.  

6. Wybór zwycięskich prac może odbyć się podczas zebrania Jury lub poprzez oddanie głosu 

przez członków Jury drogą elektroniczną. 

7. Jury prześle wyniki ocen do Organizatora Konkursu w każdej z Gmin Partnerskich, celem   

podsumowania i ustalenia zwycięzców w terminie do dnia 16 paź 2021. Na podstawie ocen 

Jury, Organizator Konkursu w każdej z Gmin Partnerskich ustali miejsca I, II i III. Praca, która 

zajęła miejsce IV otrzyma tytuł wyróżnionej. 

8. Organizator Konkursu w każdej z Gmin Partnerskich dokona podsumowania i ustalenia 

zwycięzców w dniu 17 paź 2021. 

9. Organizator Konkursu z każdej z Gmin Partnerskich prześle osiem nagrodzonych prac (cztery 

nagrodzone fotografie w każdej kategorii) do ISPMiG w dniu 17 paź 2021 do godz. 14.00. 

wraz z podaniem kategorii, uzyskanego miejsca oraz nazwiska autora.  

Etap II Finał 

1. Każda z Gmin Partnerskich w dniu 17 paź 2021 poda do ISPMiG nazwiska dwóch członków 

Jury wraz z danymi do kontaktów w celu utworzenia międzynarodowego Jury Konkursu 

2. Organizator Konkursu - ISPMiG ponumeruje prace konkursowe osobno dla każdej kategorii  -

przykład:  

- dla kategorii M – M1, M2, M3, itd. 

- dla kategorii Open – O1, O2, O3, itd. 

3. Organizator Konkursu – ISPMiG prześle ( bez danych osobowych )  prace do członków 

międzynarodowego Jury celem oceny w dniu 18 paź 2021 

4. Międzynarodowe Jury w dniach 19 – 22 paź 2021 oceni prace. Juror ma do dyspozycji po 10 

punktów dla każdej kategorii do podziału dla miejsc I, II, i III.  

5. Jurorzy oddadzą swój głos drogą elektroniczną, poprzez wysłanie maila na adres 

info@ispmig.org do dnia 22 paź 2021 do godz. 18.00 

6. Organizator Konkursu – ISPMiG w dniach 21 – 24 paź 2021 dokona podsumowania i ustalenia 

zwycięzców. Na podstawie ocen Jury ustali miejsca I, II i III. Praca, która zajęła miejsce IV 

otrzyma tytuł wyróżnionej. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu i podanie Laureatów nastąpi w dniu 2021.10.24 o godz. 14.00 

na stronie internetowej ISPMiG – https://www.ispmig.org. 
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