II edycja
Konkursu fotograficznego

WIOSENNE INSPIRACJE
Celem konkursu jest:
- uwrażliwienie młodzieży gimnazjalnej i licealnej na piękno przyrody,
- poznawanie i promocja bogactwa świata roślin i zwierząt w Bydgoszczy i okolicach,
- odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w Bydgoszczy i okolicach,
- kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej przyrody,
- poznawanie i doskonalenie technik fotografowania przyrody,
- propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży gimnazjalnej
i licealnej
- propagowanie spędzania wolnego czasu na łonie natury.
Zasady konkursu
1.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum i liceum, z podziałem na 2 grupy wiekowe.

2.

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:

I - Przyroda - zdjęcia powinny ukazywać piękno przyrody wiosną w warunkach
naturalnych (flora, fauna, krajobraz)
II – Tryptyk przyrodniczy – seria trzech zdjęć, które powinny ukazywać zmiany
zachowań, zjawisk czy procesów w życiu wybranych
gatunków lub odmienność na różnych etapach ich
rozwoju.
3.

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić do 5 zdjęć w formacie 15 x 21 cm w formie odbitek
fotograficznych.

4.

Dodatkowo należy dołączyć w wersji elektronicznej plik źródłowy w rozdzielczości nie mniejszej
niż 300 dpi dla formatu 30 x 40 cm, dla zapewnienia możliwości wykonania odpowiedniego
powiększenia zdjęcia na wystawę.

5.

Wszystkie fotografie muszą być w pełni autorskie, nie mogą być nagradzane w innych konkursach
oraz nie mogą być modyfikowane w programach graficznych.

6.

Każde zdjęcie powinno na odwrocie zawierać
- imię i nazwisko autora,
- klasę i szkołę
- tytuł serii zdjęć i/lub tytuł każdego zdjęcia osobno
- miejsce i datę wykonania fotografii

7.

Prace o niskiej jakości technicznej, niespełniające kryteriów tematycznych lub wymogów
regulaminu będą wyłączane z konkursu.

8.

Zdjęcia przyrodnicze muszą być wykonywane zgodnie
i zwierząt wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

z
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9.

Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność organizatorów konkursu.

ochrony

roślin

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na bezpłatne
wykorzystanie fotografii przez organizatorów w celach promocyjnych (szkolna wystawa, szkolna
strona internetowa, internetowa strona konkursu, szkolne gabloty).
Termin konkursu
Zdjęcia wraz z wymaganymi informacjami należy dostarczyć organizatorom konkursu do dnia
16 kwietnia 2018 r. (+ w formie elektronicznej na płycie CD wraz z odpowiednimi opisami zdjęć).
Wyniki konkursu
Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową. Werdykt Komisji jest ostateczny
i nie podlega odwołaniu.
Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Nagrody:
Nagrody zostaną przyznane w każdej kategorii i dwóch grupach wiekowych (gimnazjum i liceum).
Nagroda główna – laureaci konkursu wezmą udział w plenerowych warsztatach prowadzonych
przez znanego fotografa przyrody Dawida Kilona (20 VI 2018 r.)
Wyróżnienia – List Dyrektorski
Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas obchodów Dnia Ziemi
Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do zaprezentowania prac nienagrodzonych.

Organizatorzy konkursu:
Iwona Paprzycka
Barbara Ciechalska

