Regulamin Ekologicznego Konkursu
Fotograficznego
"Szczególne miejsca przyrodnicze w powiecie
łowickim”
I.

Organizator Konkursu:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu.

II.

Adresaci Konkursu:
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego.

III.

Cele Konkursu:
1.
2.
3.
4.

Promocja ciekawych miejsc przyrodniczych powiatu łowickiego.
Rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory powiatu.
Kształtowanie postaw proekologicznych, zdobycie umiejętności obserwacji przyrody.
Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej młodzieŜy.

Zasady Konkursu:
1. KaŜdy z uczestników moŜe zgłosić do konkursu max 3 zdjęcia wykonane samodzielnie,
które nie były nagradzane w innych konkursach.
2. Format zdjęcia: min. 15x21 cm
3. Technika: fotografie cyfrowe lub analogowe, nawiązujące do tematu konkursu.
4. KaŜde zdjęcie powinno być podpisane. Dane osobowe (imię i nazwisko, szkoła, klasa,
nazwisko nauczyciela-opiekuna, telefon kontaktowy) oraz tytuł zdjęcia, nazwę
miejscowości/miejsca, w którym zdjęcie zostało zrobione, naleŜy umieścić na odwrocie
pracy.
5. Dostarczonych prac organizator nie zwraca.
6. Powołane przez organizatora jury dokona oceny prac, przyzna nagrody i wyróŜnienia.
7. Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, wartość artystyczna
i estetyczna pracy.
8. Nagrody będą dofinansowane przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łowiczu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac do celów
promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością.
10. Przesyłając fotografię uczestnik zapewnia, Ŝe jest jej autorem i przysługuje mu pełnia praw
autorskich.
IV.

Postanowienia Końcowe:
1. Prace naleŜy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Łowiczu, Stary Rynek 5/7 99-400 Łowicz z dopiskiem „Ekologiczny Konkurs
Fotograficzny”
2. Termin nadsyłania prac upływa 14 października 2011 r. (decyduje data stempla
pocztowego).
3. Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróŜnień odbędzie
się w listopadzie 2011 r.
4. Prace wszystkich uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
zorganizowanej w siedzibie biblioteki.
5. Informacje o konkursie umieszczone będą na stronie internetowej www.lowickie.eu
6. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 46 837 38 74

