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KONKURS FOTOGRAFICZNY „GEO-FOTO 2011” 

 
 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Legnicy ogłasza kolejną edycję 

konkursu fotograficznego dla geodetów, do którego zapraszamy  koleżanki i kolegów z całego 

Kraju.  

 
1. CEL  i  TEMAT  KONKURSU 

Pokazanie pracy geodety w różnych warunkach; w terenie, w biurze, na placu budowy, 

w stoczni, przy pomiarach odkształceń, budowie metra, budowie tuneli , szybów górniczych 

i t.p. W odniesieniu do uczniów i studentów pracę geodety należy rozumieć jako praktykę 

zawodową.  

Pokazanie ciekawych sytuacji związanych z naszym zawodem, niekoniecznie związanych 

bezpośrednio z pracą pod warunkiem, że z treści zdjęcia wynikać będzie tematyka 

geodezyjna. 

2. ILOŚĆ PRAC 

 Zdjęcia pojedyncze –  nie więcej niż cztery zdjęcia (cztery prace). 

3. FORMAT PRAC 

Powiększenia kolorowe lub czarno-białe na papierze fotograficznym o formacie 15 x 21 cm. 

Każde zdjęcie powinno zawierać na odwrocie godło (pseudonim autora) i tytuł zdjęcia. Prosimy 

nie zamieszczać na zdjęciach swoich danych personalnych. Komisja konkursowa przed 

rozstrzygnięciem konkursu nie chce znać danych osobistych autora. 

Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć dodatkową zamkniętą kopertę, na której należy podać  

godło autora (pseudonim) . 

W zamkniętej kopercie należy umieścić następujące dane : 

 godło autora (pseudonim), 

 imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, 

 informację – uczeń, student, nauczyciel, wykonawca, urzędnik, emeryt, rencista, 

 inne dane, wedle własnego uznania. 

 
4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC 

Do dnia 31 października 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego. 

Prace należy przesyłać w płaskich sztywnych kopertach, aby uniknąć ewentualnych 

uszkodzeń, za które organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności. 

 



5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. 

Werdykt komisji (jury) powołanej przez organizatorów nastąpi w terminie 1-go miesiąca. 

6. NAGRODY. 

Dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody rzeczowe. Nagrody i dyplomy wysłane będą 

na adres podany przez uczestnika konkursu. 

 
7. WYSTAWA POKONKURSOWA. 

Przewiduje się prezentację wyróżnionych prac na łamach Przeglądu Geodezyjnego, na stronie 

internetowej SGP, a także w formie wystaw w trakcie zebrań i konferencji geodetów. 

 
8. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. 

 Przysłanie (dostarczenie) na adres organizatorów w podanym terminie, co najmniej 

jednej pracy fotograficznej ( jednego zdjęcia). 

 Dostosowanie się do wymogów określających ilość i format zdjęć. 

 Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego warunków, a także zgodę na 

publikację w prasie lub inną prezentację zdjęć z podaniem imienia i nazwiska autora 

oraz miejscowości jego zamieszkania. 

 Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach. 

 Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu. 

 
9. ADRES ORAGANIZATORÓW. 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Legnicy 

ul. Złotoryjska 87,  59-220 Legnica 

e-mail: legnica@sgp.geodezja.org.pl 
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