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Okręgu Roztoczańsko-Podkarpackiego
Związku Polskich Fotografów Przyrody

Związek Polskich Fotografów Przyrody powstał w 1995
roku i obecnie liczy ponad 450 członków w 12 okręgach
na terenie całego kraju. Jest stowarzyszeniem twórczym
zrzeszającym osoby, które połączyła pasja utrwalania bogactwa i piękna polskiej przyrody w fotografii. Należą do
niego ludzie w różnym wieku i różnych zawodów, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Członkowie Związku
uczestniczą w najważniejszych festiwalach fotografii
przyrodniczej oraz odnoszą liczne sukcesy w krajowych
i międzynarodowych konkursach fotograficznych. Promują także naszą przyrodę poprzez wystawy, prezentacje
multimedialne i liczne wydawnictwa.
Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki ZPFP utworzony został w 2004 r. i obecnie liczy 45 członków. Zasięgiem swego działania obejmuje południowo-wschodnią część Polski. „Symfonia natury” to już dziewiąta wystawa Okręgu
eksponowana w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”. Prezentujemy na niej fotografie naszych członków nagrodzone bądź wyróżnione w konkursach okręgowych, krajowych oraz międzynarodowych. Zobaczymy
tu nastrojowe pejzaże, ulotne zjawiska przyrodnicze,
ale także rośliny i zwierzęta, a szczególnie ptaki - często
w niezwykłych sytuacjach. Istotną część tej ekspozycji
stanowi piękna makrofotografia przyrodnicza.
Zapraszamy na stronę: www.zpfp-orp.pl
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