V REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„MAKROKOSMOS.
TAJEMNICE PRZYRODY”
1. Cele konkursu:
● rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów;
● kształcenie umiejętności twórczego i efektywnego
spędzania czasu wolnego;
● współpraca z gimnazjami powiatu włodawskiego
i powiatów ościennych;
● uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody;
● kształtowanie wśród młodzieży postawy poszanowania otaczającej ich przyrody;
● promowanie walorów przyrodniczych Polski wschodniej;
● uświadomienie młodym ludziom znaczenia ochrony środowiska naturalnego.
2. Warunki uczestnictwa:
● w konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie I Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, uczniowie klas drugich i trzecich
szkół gimnazjalnych oraz klas siódmych szkół podstawowych powiatu włodawskiego
i powiatów ościennych;
● uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie fotografii na temat: „Makrokosmos.
Tajemnice przyrody”;
● maksymalna ilość złożonych zdjęć – 3 egzemplarze, w przypadku nadesłania większej
ich liczby zostaną wybrane losowo tylko trzy prace;
● technika wykonania zdjęcia/zdjęć jest dowolna;
● nie przyjmujemy prac zbiorowych.
3. Wymagania techniczne dotyczące zdjęć:



zdjęcia powinny być wykonane w maksymalnej rozdzielczości, na jaką pozwala
używany sprzęt;



dopuszcza się składanie zdjęć, w których dokonano korekty cyfrowej w zakresie:
ekspozycji, kadrowania i balansu bieli;



fotografie konkursowe powinny być zapisane w formacje jpg bez kompresji,
lub formatach TIF lub RAW.

4. Termin i sposób składania prac fotograficznych:

● Prace należy dostarczyć do 28 marca 2018 r. drogą e-mailową na adres:
tajemnice.przyrody.1lo@gmail.com.



prace powinny być przesłane na ww. adres e-mailowy w folderze opisanym
nazwiskiem i pierwszą literą imienia (np. Kowalski_ J);



każda fotografia powinna być podpisana nazwiskiem, pierwszą literą imienia
i kolejnym numerem zdjęcia (np. Kowalski_J_1);



w folderze ze zdjęciami konkursowymi powinna znaleźć się karta uczestnictwa
(według wzoru podanego jako załącznik do regulaminu).

5. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygają organizatorzy konkursu.
Jury konkursowe wyłoni i nagrodzi atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi autorów trzech
najlepszych prac w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież licealna i młodzież
gimnazjalna.
Przewidziane są również wyróżnienia.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13.04.2018 r. na stronie internetowej I LO,
a uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród dla laureatów odbędzie się
dn. 25.04.2018 r. podczas Dnia Otwartego w I LO.
Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu lub jego przebiegu prosimy zgłaszać
do organizatorów drogą e-mailową na adres: tajemnice.przyrody.1lo@gmail.com
7. Prace konkursowe przejdą na własność szkoły i będą wyeksponowane na wystawie
pokonkursowej w I LO oraz na stronie internetowej tej szkoły. Z laureatami konkursu
redakcja gazetki szkolnej „Koń Kościuszki” przeprowadzi wywiad, który zostanie
opublikowany na jej łamach!
8. Patroni honorowi konkursu:
Burmistrz Miasta Włodawa;
Poseł na Sejm RP Agata Borowiec;
Nadleśnictwo Włodawa;
Nadleśnictwo Sobibór;
Dyrekcja Poleskiego Parku Narodowego;
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie;
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział we Włodawie.
9. Komitet Organizacyjny:
P. Michał Ignatiuk – nauczyciel biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki
we Włodawie,
P. Renata Sidoruk – nauczyciel bibliotekarz w ww. szkole.
Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie www.1lo.wlodawa.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Organizatorzy

