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Regulamin konkursu fotograficznego M I N D O R
realizowanego w ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn.
„Rzeka Wisłoka i jej dopływy”
Organizator: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
Uczestnicy: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu 22
gmin Związku
Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich.
2. Cele Projektu: Projekt ma na celu zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką
i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego
obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu,
kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody,
pobudzenie
i
rozwijanie
aktywności
twórczej
dzieci
i
młodzieży.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii, która tematycznie musi być zgodna
z celami Projektu, powinna uchwycić piękno i atrakcyjność rzeki, prezentować walory
przyrody terenu Związku, poruszać tematykę ochrony środowiska, promować wartości
proekologiczne. Na fotografii mogą znaleźć się takie elementy jak drzewa, zwierzęta, most
itp.
4. Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza swój udział przesyłając
do Związku formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 04.11.2015r., następnie uczniowie
wykonują fotografię, a nauczyciele przeprowadzają wewnętrzną ocenę prac wybierając
1 najlepszą fotografię w danej kategorii z danej szkoły, po czym przesyłają ją do Związku
(w formie papierowej i JPG) w terminie do 27.11.2015r. Każdy uczestnik może przesłać
jedno zdjęcie przedstawiające środowisko przyrodnicze związane z rzeką Wisłoką lub jej
dopływami, w formie papierowej o wymiarach 20x30 cm oraz w formie pliku cyfrowego
JPG o minimalnej wielkości 1 MB nagrane na płytę CD, na adres Związku. Zdjęcie musi
być wykonane samodzielnie, nie może być nagradzane w innych konkursach, (praca
musi być samodzielna, niepublikowana zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim lub prawach pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83, art. 115). Technika pracy:
fotografia cyfrowa. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem,
że jest to praca własna, nie publikowana wcześniej i nie nagradzana w innych konkursach.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekta kolorystyczna, retusz,
fotomontaż itp.
Format i termin nadsyłania prac:
1. Fotografia powinna spełniać następujące kryteria: format papierowy o wymiarach 20x30
cm, format pliku cyfrowego JPG o minimalnej wielkości 1 MB.
2. Fotografia powinna być opatrzona następującymi danymi: opis miejsca, gdzie zdjęcie
zostało zrobione (gmina, miejscowość, umiejscowienie w terenie – np. sąsiadujące
obiekty) imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
3. Fotografie w formie papierowej i pliku cyfrowego należy przesłać w terminie do
27.11.2015r. na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło,
z dopiskiem konkurs fotograficzny. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
decyduje data stempla pocztowego.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych 2 prac z każdej gminy w każdej
kategorii. Zostaną przyznane nagrody w każdej kategorii dla 41 laureatów eliminacji
gminnych oraz finalistów I, II i III miejsca ( m.in. aparaty fotograficzne, encyklopedie
przyrody).
2. Kryteria oceny prac:
Praca będzie oceniana pod kątem pomysłowości, oryginalności, zgodności z tematem
i celami konkursu, wartości artystycznej i estetycznej pracy.
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik biorąc udział w konkursie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Koszt dostarczenia pracy pokrywa szkoła.
3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
4. O przyznanych nagrodach, terminie i miejscu ich wręczenia organizator powiadomi
w odrębnym piśmie.
5. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa szkoła.
6. Termin ogłoszenia konkursu, regulamin oraz lista laureatów zostaną ogłoszone na stronie
www.wisloka.pl
7. Dodatkowych informacji o konkursie udziela: Magdalena Norberciak - Biuro Związku
ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, tel. 1344370-20, fax 1344370-23.

