REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
p.n. „Młodzi obserwatorzy przyrody”
w ramach
„Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019 rok”
1. Organizator konkursu: Wójt Gminy Smyków.
2. Cel konkursu:






Poznanie i prezentacja bogactwa różnorodności biologicznej,
Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań otaczającą przyrodą,
Propagowanie idei zmierzającej do ochrony bioróżnorodności,
Uwrażliwienie uczniów na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodnością,,
Zachęcenie do działań w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny
i flory,
 Wyrabianie nawyku obcowania z przyrodą,
 Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i badań środowiska
przyrodniczego,
 Zachęcanie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego
czasu..
,
3. Uczestnicy:
 uczestnikami konkursu są uczniowie klas V - VIII Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Smyków oraz III klas Gimnazjum.
 do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne;
 jeden uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową..

4. Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie albumu fotograficznego z minimum 5 zdjęciami
ukazującymi gatunki dzikiej fauny i flory występujące na terenie gminy Smyków,
Technika wykonania zdjęć dowolna,.
Wymagana wielkość wydruku w formacie min. 15 x 15,
Zdjęcia należy podpisać ( podać nazwę gatunku oraz miejsce gdzie zostało wykonane),
Na stronie tytułowej należy zamieść tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia , numer klasy i nazwę
szkoły do której uczęszcza.
Do każdej pracy należy dołączyć ankietę zgłoszeniową.
5.




Ocena:
zgodność przedstawionego na zdjęciu obrazu z tematem konkursu,
oryginalność i pomysłowość;
stopień trudności wykonania pracy;

6. Nagrody

1. Prace zostaną ocenione i nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi;
2. Organizator przewiduje nagrodzenie laureatów trzech pierwszych miejsc oraz
jednego wyróżnienia
3. Zakup nagród zostanie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
4. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 września 2019 r.
7. Terminy:
 termin ogłoszenia konkursu – 18 kwietnia 2019r.
 prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Smykowie, w terminie do 3 czerwca
2019 r., pok. nr 13;
 w dniu 11 czerwca 2019 r. konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury konkursowe;
UWAGA!
Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Smykowie, pod
numerem telefonu (041) 37 39 181wew. 46

