
 
 
 
 

 

       

 
 
 
 
 

 

 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Drzewa architekci krajobrazu i świadkowie historii 

 
 

Regulamin 
 
ORGANIZATORZY:  

 

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

CELE KONKURSU:  
 

 zainteresowanie różnorodnością dendroflory jako komponentu polskich 
krajobrazów, 

 kształcenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i krzewów, 

 poszukiwanie w przyrodzie polskiej pomników przyrody – żywych świadków 
historii, 

 doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, 

 doskonalenie umiejętności fotografowania przyrody, 

 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 drzewa jako komponenty polskich lasów 
i krajobrazów. Może dotyczyć drzew samotnych, alei drzew, zadrzewień 
śródpolnych i lasów. 



 
 
 
 

 

 Na zdjęciu nie należy eksponować obiektów architektonicznych. 

 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 z kontekstem historycznym, nazwę wyeksponowanego na zdjęciu 
gatunku lub gatunków drzew oraz informacje o autorze:  
 nauczyciel: imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły, nauczany przedmiot, e-mail, 

telefon kontaktowy 
 uczeń: imię i nazwisko, klasa, etap edukacyjny - adres szkoły, imię i nazwisko 

opiekuna/nauczyciela 

 

TERMINY:  
 

Prace należy dostarczyć w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo przesyłki do 
20  października 2018 r. na adres:  
 

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

 z dopiskiem „Drzewa - konkurs fotograficzny”. 
 

OCENA PRAC:  
 

Oceny nadesłanych zdjęć dokona komisja wyłoniona przez organizatorów. Prace 
będą oceniane w kategoriach:  

 SP klasy I-III,  

 SP klasy IV-VIII i gimnazja,  

 szkoły ponadgimnazjalne, 

 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.  



 
 
 
 

 

UWAGA:  
 

Warunkiem udziału w konkursie jest: 
 przysłanie w terminie pracy do której posiada się prawa autorskie wraz 

z metryczką, 
 wyrażenie zgody na piśmie na przetwarzanie danych osobowych w bazie 

w celach związanych z niniejszym konkursem – załącznik do regulaminu 

 

W imieniu nieletnich zgodę wyrażają ich prawni opiekunowie. 
 

Zachęcamy do prowadzenia wnikliwej obserwacji środowiska wokół nas i odkrywania 
różnorodności oraz piękna dendroflory jako komponentu polskich krajobrazów 
i żywych świadków historii. 
Czekamy na zapis fotograficzny wszystkiego, co w drzewach jest niezwykłe, 
fascynujące i zachwyca swoim pięknem.  
 
 

Organizatorzy:   

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

 


