PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – „PIĘKNO I RÓŻNORODNOŚĆ ZIEMI OPOCZYŃSKIEJ”
REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pn. ”Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”
1. Cel konkursu:


pobudzanie społecznej świadomości ekologicznej,



poznanie różnorodności i piękna natury powiatu opoczyńskiego oraz form ochrony przyrody,



kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne,



kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez fotografię i opis.

2. Nazwa organizatora:
Organizatorem konkursu jest Powiat Opoczyński.
3. Zasięg konkursu:
Konkurs o zasięgu wojewódzkim.
4. Do kogo jest skierowany konkurs:
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego (w szczególności do
młodzieży kształcącej się na kierunkach turystycznych, członków PTTK i in. organizacji turystycznych, ekologicznych oraz
wszystkich miłośników przyrody).
5. Zasady udziału w konkursie (przebieg, forma, wymogi pracy konkursowej):
Zadaniem konkursowym będzie wykonanie opisu i dokumentacji fotograficznej położonego na terenie powiatu
opoczyńskiego

obiektu

przyrodniczego

(rezerwatu

przyrody/pomnika

przyrody/obszaru

Natura

2000/użytku

ekologicznego/stanowiska dokumentacyjnego/ekosystemu/wybranego elementu flory lub fauny).
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace opisujące jeden z ww. obiektów, przy czym opis powinien
zostać złożony w wersji papierowej i elektronicznej (w programie PDF i programie edytowalnym) natomiast dokumentacja
fotograficzna może zostać złożona tylko w wersji elektronicznej, na płycie cd/dvd lub innym nośniku.
Pracę konkursową można złożyć w biurze podawczym Starostwa lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, z dopiskiem: Ekologiczny konkurs fotograficzny.
Praca powinna obejmować 2 – 3 fotografie obiektu (JPG, min. 1200 x 1600 pikseli) oraz opis składający się z 200 - 300
wyrazów, zawierający m. in. informacje o nazwie, położeniu, cechach charakterystycznych i walorach oraz zagrożeniach
i sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom. Zdjęcia nie mogą być retuszowane ani żaden sposób zmieniane
elektronicznie. Dyskwalifikowane będą prace zawierające fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry
(np. daty) oraz prace dotyczące obiektów spoza powiatu opoczyńskiego. Nadesłane prace powinny zawierać metryczkę: imię
i nazwisko wykonawcy, miejsce zamieszkania oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (a w przypadku osób
niepełnoletnich również zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie). Złożenie pracy konkursowej
stanowi jednocześnie deklarację, że uczestnik jest autorem / autorką załączonych zdjęć i opisu, zapoznał się z regulaminem
konkursu i wyraża zgodę bezpłatne wykorzystywanie pracy przez organizatora.
6. Terminarz:


rozpowszechnienie regulaminu konkursu – 06-2016;



złożenie prac konkursowych w siedzibie organizatora – 10-2016;



rozstrzygnięcie konkursu – 11-2016

7. Kryteria oceny i wyboru laureatów:
Oceny prac i ich wyboru dokona komisja konkursowa. Na ocenę końcową pracy składać się będzie suma punktów
przyznanych przez każdego z jurorów - od 1 do 10 punktów (gdzie 10 oznacza ocenę najwyższą). Nagrodzone zostaną
3 najlepsze prace, 2 prace zostaną wyróżnione. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

