ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Konkurs fotograficzny Zarządu Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Koszalinie:

„MOJE ZAUROCZENIA PRZYRODĄ POLSKĄ”
Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży, a za ich
pośrednictwem również dorosłym, na piękno polskiej przyrody i jednocześnie
na konieczność jej ochrony.
Na fotografiach mogą być rośliny, zwierzęta, ale również obiekty przyrody
nieożywionej lub zjawiska przyrodnicze.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
w Koszalinie - ul. Grunwaldzka 20; 75-241 Koszalin, zolopkoszalin@wp.pl
2. Konkurs jest skierowany do uczniów - członków LOP, na wszystkich szczeblach edukacji,
na terenie byłego województwa koszalińskiego.
Mogą brać w nim udział również uczniowie nienależący do LOP.
Nie przewiduje się prac zbiorowych.
Prace należy nadsyłać na adres organizatora.
3. Konkurs obejmuje 4 kategorie uczestników:
a) przedszkola,
b) klasy 1 - 3 szkół podstawowych,
c) klasy 4 – 6 szkół podstawowych,
d) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
4. Fotografie powinny mieć format A 5 (13x18 cm) z obowiązkowo dołączoną wersją
cyfrową na płycie (format JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600x1200). Płyta musi być
opisana danymi autora.
5. Każda fotografia powinna mieć dołączoną informację z krótkim uzasadnieniem wyboru
obiektu i informacją o miejscu wykonania zdjęcia i datą (w przypadku najmłodszych
uczestników uzasadnienie może być napisane przez opiekuna).
6. Na odwrocie fotografii powinny być dane autora pracy:
imię i nazwisko, wiek / klasa, placówka oświatowa, koło LOP w placówce…;
Termin nadsyłania prac do 29 września 2017 r.
7. Na konkurs można przysyłać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane.
8. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie autora (dla przedszkoli
z dyrekcji placówki, dla pozostałych poświadczone przez dyrekcję placówki) że praca jest
wykonana osobiście przez podanego autora i że autor wyraża zgodę na jej bezpłatną
publikację.
9. Przy wyborze prac komisja konkursowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) wartość merytoryczna i artystyczna prezentowanej pracy,
2) możliwość zaprezentowania fotografii na wystawie i w druku.
10. Laureaci w poszczególnych kategoriach konkursu otrzymają nagrody.

11. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać
poszczególnych nagród.
12. Najlepsze prace fotograficzne będą prezentowane na okolicznościowej wystawie,
a wybrane prace (z podaniem autora) zostaną zamieszczone w Kalendarzu Przyrodniczym
ZO LOP na 2018 r.
13. Informacje o miejscu i terminie wystawy zostaną przesłane do uczestników w odrębnym
terminie.
14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
* bezpłatnego wystawiania prac konkursowych na wystawach organizowanych przez ZO
LOP w Koszalinie oraz umieszczenia wybranych w planowanej publikacji.

