
     KONKURS FOTOGRAFICZNY POD HASŁEM 

„Przyroda Powiatu Świdnickiego” 

Uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjum zapraszamy do udziału                               
w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach III Powiatowego Konkursu 
Przyrodniczego pod hasłem „Przyroda wokół nas”. 

Cele konkursu: 

 rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia, 
 promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Mełgiew i Powiatu Świdnickiego, 
 kształtowanie postaw proekologicznych, 

                                                                                                                                                                                          

Organizatorzy: 

 Międzyszkolne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Szkole Podstawowej  w Krzesimowie,                           
 Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie, 
 Oddział Powiatowy LOP w Świdniku z siedzibą w Krzesimowie, 

Sponsorzy nagród: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie; 
 Urząd Gminy Mełgiew, 
 Starostwo Powiatowe w Świdniku 

Kategorie konkursowe: 

 Kategoria I –„ Punkty widokowe” 
  Kategoria II - „Osobliwości przyrodnicze” 
 Dwie  kategorie wiekowe: kategoria „szkoły podstawowe” oraz kategoria ”gimnazja” 

Warunki uczestnictwa: 

 Na konkurs można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia jednego autora, 
 Format zdjęć 15x21 lub większe, 
 Każde zdjęcie na odwrocie powinno mieć opis, który powinien zawierać tytuł konkursu,                                     

kategorię oraz miejsce, gdzie zostało ono wykonane, adres szkoły, imię i nazwisko autora i opiekuna, 
 Do zdjęć powinna być dołączona karta zgłoszenia podpisana przez opiekuna lub dyrektora szkoły, 
 Autorzy nagrodzonych fotografii zobowiązani są do udostępnienia kopii oryginału nośnika,                                        

z którego wykonana została odbitka (publikacja na stronach internetowych za zgodą autora). 
 

Termin nadsyłania zdjęć - do 13 maja 2016r.                                                                                              
 
Podsumowanie konkursu: 
Podsumowanie konkursu oraz wystawa zdjęć odbędzie się pod koniec maja 2016r. podczas                                
„VI Wiosennych Spotkań Ekologicznych - Krzesimów 2016”. O miejscu i terminie podsumowania laureaci 
konkursu oraz ich opiekunowie poinformowani zostaną telefonicznie oraz pocztą.  
 
Koordynator MCEE –Zofia Talarek                                           Dyrektor szkoły –Magdalena Mazurek –Ścirka 



KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS FOTOGRAFICZNY POD HASŁEM 

„Przyroda Powiatu Świdnickiego” 

 

Szkoła ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email nauczyciela/szkoły …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł konkursu i kategoria -……………………………………………………………………………………………………… 

LP. Imię i nazwisko Tytuł pracy Nazwisko nauczyciela 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Oświadczam/y, że rodzice /opiekunowie dziecka wyrazili zgodę na udział dziecka w konkursie, zapoznali się z 

Regulaminem konkursu oraz akceptują jego postanowienia, w szczególności wyrażają zgodę na wykorzystanie 

przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, 

na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).                                                                                            

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

                                                                                                                  podpis osoby zgłaszającej 

 

 


