
 
 
 
Regulamin konkursu dokumentacji graficznej jaskiń 

odbywającego się w ramach II Ogólnopolskiego Forum Speleo 

 
 

 

 
 
 
I. Organizator, cel i czas trwania konkursu 

1. Organizatorem konkursu dokumentacji graficznej jaskiń (dalej: Konkursu) jest Komisja Taternictwa 
Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu (dalej: Organizator). 

2. Celem Konkursu jest zapoznanie uczestników II Ogólnopolskiego Forum Speleo z projektami 
eksploracyjnymi i inwentaryzacyjnymi prowadzonymi przez innych uczestników Forum oraz promowanie 
wysokich standardów dokumentacji jaskiń podczas realizacji tego typu projektów. 

3. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane publicznie podczas wystawy na II Ogólnopolskim Forum 
Speleo. 

4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dn. 24 lub 25 marca 2018.  

 
II. Zgłaszanie prac i warunki udziału w Konkursie 
 

5. W Konkursie mogą brać udział wszyscy uczestnicy II Ogólnopolskiego Forum Speleo. 

6. Prace zgłoszone na Konkurs muszą: 

 być planem i/lub przekrojem jaskini lub plakatem prezentującym jaskinię, 

 być wykonane przez osobę zgłaszającą lub przy jej istotnym współudziale, 

 składać się z nie więcej, niż dwóch arkuszy, przy czym wymiar dłuższego boku każdego z arkuszy 
nie może być większy niż 1.2 m 

7. Jeśli praca została wykonana przez wielu autorów, zgłaszający pracę musi posiadać zgodę 
współautorów na zgłoszenie pracy do Konkursu oraz jej publiczną prezentację podczas 
II Ogólnopolskiego Forum Speleo 

8. Aby skutecznie zgłosić pracę na Konkurs, należy: 

 dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej pracy do biura rejestracji uczestników 
II Ogólnopolskiego Forum Speleo, najpóźniej do godz. 15:00 dn. 25 marca 2018, 



 podczas przekazywania pracy wypełnić i podpisać oświadczenie o autorstwie lub 
współautorstwie pracy, zgodzie współautorów i zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, 

 podczas przekazywania pracy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 
rozstrzygnięcia Konkursu. 

9. Jeden uczestnik Forum może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy prace (każda składająca się z 
jednego lub dwóch arkuszy). 

10. Organizator może podjąć decyzję o wystawieniu poza Konkursem prac nie spełniających wskazanych 
w niniejszym regulaminie warunków lub zgłoszonych nieskutecznie. 

11. Organizator nie przewiduje zabezpieczenia wystawianych prac. Na żądanie zgłaszającego, przekazane 
egzemplarze pracy mogą zostać zwrócone po zakończeniu wystawy. Organizator nie odpowiada jednak 
za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia lub kradzież prac. 

 
III. Kryteria konkursowe i rozstrzygnięcie Konkursu 

12. Wszystkie nadesłane prace podlegać będą ocenie Jury powołanego przez Organizatora, które 
zadecyduje o liczbie i kategoriach nagród na podstawie liczby i charakteru zgłoszonych prac. 

13. Wysoko ocenione zostaną prace, które: 

 zawierają komplet informacji przestrzennych, oddających morfologię i charakterystykę jaskini, 

 wykorzystują kreatywne rozwiązania do podwyższenia czytelności lub przekazania dodatkowych 
informacji o jaskini, 

 cechują się wysokim poziomem estetycznym lub artystycznym, nie zaburzającym wartości 
dokumentacyjnej opracowania 

14. Ostateczna interpretacja kryteriów konkursowych oraz niniejszego Regulaminu należy do Jury. 

 
 

ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 
 


