Jelenie światłem malowane. Konkurs
fotograficzny „Rykowisko 2016”
Rykowisko jeleni to niezwykły spektakl przyrodniczy. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od lat
zachęca miłośników przyrody, by obserwowali te majestatyczne zwierzęta podczas godów.
Zapraszamy wszystkich fotografów do udziału w konkursie "Rykowisko 2016".
Rykowisko jeleni to niezwykły spektakl przyrodniczy. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot od lat zachęca miłośników przyrody, by obserwowali te majestatyczne
zwierzęta podczas godów. W Puszczy Białowieskiej już po raz siódmy organizujemy obóz
przyrodniczy „Rykowisko dla jeleni”, jednak jelenie zaloty są równie spektakularne w całej
Polsce. Zapraszamy wszystkich fotografów do ich uwieczniania i udziału w konkursie
fotograficznym „Rykowisko 2016”.
Uroda rykowiska od lat przyciąga do jesiennych lasów miłośników przyrody o artystycznej duszy.
Zachęcamy wszystkich wrażliwych na piękno natury, by uwieczniali na fotografiach najpiękniejsze
momenty rykowiska. Fotografowie, którzy najlepiej uchwycą atmosferę tego wyjątkowego spektaklu
mają szansę wygrać nagrody, które pozwolą im jeszcze lepiej rozwinąć przyrodnicze pasje.
Zdobywca Grand Prix otrzyma bon dla dwóch osób na pobyt w niezwykle klimatycznej agroturystyce
Dom na Wschodzie. Położona w Puszczy Białowieskiej jest doskonałą bazą wypadową dla
przyrodniczych wypraw.
Na zdobywców wyróżnień czekają książki, koszulki oraz inne nagrody o tematyce przyrodniczej.
Przyznana zostanie także specjalna nagroda publiczności – otrzyma ją autor(ka) zdjęcia wybranego
przez fanów profilu FB Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych. Zdobywca nagrody publiczności
będzie miał okazję spędzić niezapomniany świt w Puszczy Białowieskiej – wybrać się na wycieczkę
fotograficzną z biurem Turystyka Przyrodnicza Sóweczka.
W skład jury konkursu wchodzą: Adam Ławnik (Związek Polskich Fotografów Przyrody), Adam
Wajrak (Gazeta Wyborcza), Diana Maciąga (Związek Polskich Fotografów Przyrody). Aby wziąć
udział w konkursie należy wysłać maksymalnie pięć zdjęć związanych z rykowiskiem za
pośrednictwem dysków wirtualnych lub bezpośrednio na adres mailowy: biuro@pracownia.org.pl
w tytule e-maila umieszczając dopisek „Konkurs Rykowisko 2016” oraz imię i nazwisko autora(ki)
zdjęcia.
Zdjęcia na konkurs zgłaszać można od 19.09.2016 do 23.10.2016 włącznie. Dodatkowo na
stronie https://www.facebook.com/Rykowisko.dla.jeleni umieszczony zostanie album ze wszystkimi
zgłoszonymi do konkursu zdjęciami. Autor fotografii, która otrzyma największą liczbę polubień,
zdobędzie nagrodę publiczności. Głosowanie publiczności potrwa od momentu zamieszczenia albumu
na stronie do 06.11.2016 do godz. 22.00.
Szczegółowy regulamin konkursu i instrukcja przesyłania zdjęć
Nagrody ufundowali: Dom na Wschodzie, Adam Wajrak, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot. Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie. Życzymy dobrego światła i
niezapomnianych przeżyć. Niech w tym roku jedynym trofeum z rykowiska będą piękne zdjęcia!
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