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REGULAMIN 

I  Miejskiego  Konkursu  Fotograficznego                

pod hasłem  

„Przyroda Mikołowa - nietypowe nisze ekologiczne” 

 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VII mikołowskich szkół podstawowych  

i klas gimnazjalnych, miłośników przyrody, którym fotografowanie sprawia przyjemność i jest 

pomysłem na  realizowanie własnych pasji. 

 

Tematyką konkursu są nietypowe „nisze ekologiczne” powstałe w zmienionym przez 

człowieka środowisku, w miejscach nietypowych i zaskakujących dla życia roślin, zwierząt  

i grzybów (np. zwierzęta zakładające gniazda w różnych pojemnikach, rośliny lub grzyby wyrastające  

z rynien, murów czy szczelin betonowych, itp.). 

 

I. Cele konkursu: 

- ukazanie ciekawych miejsc w Mikołowie i jego okolicach, w których można dostrzec to,  

jak przyroda rządzi się swoimi prawami i potrafi się bronić przed zniszczeniem; 

- pokazanie, że przyroda nie rezygnuje ze swoich praw i wszelkimi sposobami próbuje powrócić 

na tereny, często nietypowe dla danego gatunku, aby zaistnieć; 

- wykazanie się spostrzegawczością w obserwowaniu przyrody i uchwycenie detali: sytuacji, 

śladów i dowodów na to, jak przyroda próbuje powrócić do miejsc, z których została 

wyparta; 

- uchwycenie za pomocą fotografii sposobu w jaki rośliny, grzyby czy zwierzęta pokonują 

przeszkody i przystosowują się do zmian środowiska, aby stworzyć własną „niszę 

ekologiczną” i wybierają do życia miejsca zaskakujące, nietypowe; 

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych u dzieci; 

- rozwijanie u dzieci umiejętności obserwowania przyrody i dokumentowania jej piękna. 

 

II. Organizator konkursu: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie                      

mgr Halina Rajwa (instruktor zespołów przyrodniczo - turystycznych) 

 

III. Zasady uczestnictwa: 

- w konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z każdej szkoły; 

- każdy uczeń może przesłać na konkurs tylko jedno zdjęcie; 

- zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie przez ucznia i nie może naruszać praw autorskich, 
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niedopuszczalny jest plagiat, bądź zgłaszanie nie swojego zdjęcia; 

- zdjęcie powinno być wywołane w rozmiarze 15x21 cm, bez ramki; 

- do każdego zdjęcia należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia; 

- każda praca konkursowa winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane: 

 imię i nazwisko ucznia - autora zdjęcia, 

 klasa do której uczęszcza uczeń, 

 nazwa i adres szkoły oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy, 

 imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela, 

 tytuł zdjęcia, 

 miejsce wykonania zdjęcia. 

- do zdjęcia należy dołączyć: 

 wersję elektroniczną oryginału zdjęcia na płycie CD; 

 opis zdjęcia w formacie A5 - komentarz - (co przedstawia zdjęcie, co jest w nim 

najważniejsze, co autor zdjęcia chce pokazać, co udokumentować, itp.) 

             

IV.   Terminy i adres: 

- termin dostarczania prac konkursowych do Organizatora - do 28 października 2017 r. (sobota); 

- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w placówce Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

17 listopada 2017 r. (piątek); 

- opisane prace należy dostarczyć do sekretariatu Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie 

ul. K. Miarki 9; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 19:30, w sobotę  

od godz. 8:30 do 12:30; 

- o wynikach prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz zaproszeniu na uroczyste rozdanie nagród  

szkoła zostanie  powiadomiona telefonicznie przez Organizatora konkursu. 

 

V. Inne informacje: 

-     Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Organizatora. 

-     Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora konkursu. 

-     Ocenie podlegać będą: 

 pomysłowość i zmysł obserwacji; 

 ciekawe i atrakcyjne ujęcie plastyczne tematu; 

 oryginalność; 

 ekspresja i emocje zawarte w obrazie; 

 zgodność z tematem, poprawność merytoryczna; 

 estetyka wykonanej pracy. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
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  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie 

 

KARTA   ZGŁOSZENIA   UCZESTNICTWA   W   I   KONKURSIE 

FOTOGRAFICZNYM   „PRZYRODA   MIKOŁOWA” 
 
Kartę prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 
 

Imię i nazwisko ucznia - autora zdjęcia: …....................................................................... 

 

….................................................................................................................................... 

 

Klasa: ….................................. 

 

Nazwa i adres szkoły: ….................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................... 

 

Telefon szkoły: …...............................................................  

 

Adres e-mail: …................................................................. 

 

Imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela: …............................................................. 

 

Tytuł zdjęcia:  …............................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................... 

 

Miejsce wykonania zdjęcia: …......................................................................................... 

 

 

                                   ........................................................................ 

                                                                         data i czytelny podpis nauczyciela 

 

 

Zgoda autora na publikację jego zdjęcia. 

                                                          …................................................................ 

                                                                       czytelny podpis autora zdjęcia - ucznia 

 

 

Zgoda Rodziców na udział dziecka w konkursie. 

                                                          …................................................................ 

                                                                  data i podpis rodzica 


