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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Kalejdoskop barw w przyrodzie Warmii, Mazur, Powiśla i Żuław 

 
Regulamin 

 
ORGANIZATORZY:  

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej  
 

CELE KONKURSU:  
 

 Rozbudzenie zainteresowań światem przyrody i uwrażliwienie na jego piękno 

 Poznanie różnorodności ekosystemów  

 Wyodrębnianie barwnych komponentów biocenoz i ekosystemów 

 Wskazanie dynamiki zmian w przyrodzie z akcentem na zmieniającą się 
kolorystykę 

 Odkrywanie biologicznej, ekologicznej i estetycznej roli barw w przyrodzie  

 Dostrzeganie roli barw w kształtowaniu krajobrazu 

 Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych 

 Budzenie indywidualnej aktywności twórczej uczniów 
 
ADRESACI KONKURSU:  
 

Konkurs adresowany jest do: 

 nauczycieli  

 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
województwa warmińsko-mazurskiego 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 

 Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie jednego zdjęcia na papierze 
fotograficznym, w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej na płycie CD 

 Zdjęcie powinno przedstawiać barwne zróżnicowanie świata przyrody. Może 
dotyczyć wyodrębnionych szczegółów lub też barwnych kompozycji 
występujących w jak najbardziej naturalnym środowisku przyrodniczym. 

 Na zdjęciu nie należy eksponować obiektów architektonicznych 
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 W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace, które do tej pory nie były 
nagradzane w innych konkursach  

 Ocenie podlegać będą prace tylko indywidualnych twórców  

 Do zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca informacje 
o przysłanym zdjęciu: miejsce i data wykonania fotografii, tytuł, bardzo krótki opis 
fotografii oraz informacje o autorze:  
 nauczyciel: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, nauczany przedmiot, e-mail, 

telefon kontaktowy 
 uczeń: imię i nazwisko, wiek, klasa, dokładny adres placówki szkolnej, e-mail,  

telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela 

 

TERMINY:  
 

Prace należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo przesyłki od 
15 czerwca do 15 października 2017 r. na adres:  
 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli –  
Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej  
ul. Wojska Polskiego 1  
82-300 Elbląg  
   

 z dopiskiem konkurs fotograficzny 
 

OCENA PRAC:  
 

Oceny nadesłanych zdjęć dokona komisja wyłoniona przez organizatorów. Prace 
będą oceniane w kategoriach: uczniowie szkół podstawowych – klasy I-III i IV-VII, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele.  
Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez  

  
O dokładnym terminie i miejscu spotkania podsumowującego konkurs uczestnicy 
zostaną poinformowani odrębnym pismem.  
 

DODATKOWE INFORMACJE:  
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac konkursowych we 
własnych zbiorach oraz prawo do publikowania i reprodukowania prac. Prace 
przechodzą na własność organizatorów.  

 

Nie wolno:  
 

 Podczas sesji zdjęciowej naruszać rytmu życia przyrody 

 Umieszczać napisów, dat na fotografii  

 Oprawiać zdjęcia ramką, naklejać na papier, zwijać w rulon  
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UWAGA:  
 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw 
autorskich do prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych oraz ich przetwarzania 
do celów związanych z niniejszym konkursem. W imieniu nieletnich zgodę wyrażają 
ich prawni opiekunowie. 
 

Zachęcamy do prowadzenia wnikliwej obserwacji środowiska wokół nas i odkrywania 
różnorodności oraz piękna przyrody, tym razem pod kątem jej wielobarwności.  
Czekamy na zapis fotograficzny wszystkiego, co w przyrodzie jest niezwykłe, 
fascynujące i zachwyca paletą barw. 
 
 

Organizatorzy:   

Wiesława Kamińska, kierownik ECEE 
Janina Meller, konsultant ds. biologii 

 


