
Regulamin konkursu fotograficznego  

„Skrzydlaci goście w moim zimowym ogrodzie” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Fundacja proNauka (http://www.pronauka.org).  

3. Celem konkursu jest kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, nauk przyrodniczych – ze 

szczególnym uwzględnieniem postaw proekologicznych i zrównoważonego rozwoju, 

świadomości i ekspresji kulturalnej. 

4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej z województwa warmińsko-

mazurskiego.  

5. Przedmiotem konkursu jest udokumentowanie na fotografii jak największej liczby 

gatunków ptaków odwiedzających ogród szkolny lub przydomowy. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć ale warunkiem jest, że każde 

powinno przedstawiać inny gatunek ptaka, czyli liczba przesłanych do konkursu zdjęć 

będzie odpowiadała liczbie sfotografowanych gatunków ptaków. Każde zdjęcie 

zgłoszone do konkursu powinno być opisane w następujący sposób: nr kolejny 

zdjęcia, nazwa łacińska i polska udokumentowanego na zdjęciu gatunku oraz 

w gwarze z różnych regionów Polski (jeśli takowe nazwy występują) – załącznik nr 1.  

7. Zdjęcia powinny odpowiadać następującym warunkom: 

a. wyłącznie forma elektroniczna zdjęć; 

b. zdjęcia tylko kolorowe;  

c. format jpg; 

d. zdjęcia mogą być obrabiane w oprogramowaniu graficznym jedynie w zakresie 

kadrowania i zmiany ostrości; 

e. zdjęcia nie mogą być wykonane na zasadzie montażu z dwóch lub większej 

ilości zdjęć. 

8. Zdjęcia przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej 

nieopublikowanymi. 

9. Zdjęcia w wersji elektronicznej (na płycie CD/DWD) należy przesłać do 28 lutego 

2019 r. na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, z dopiskiem na kopercie „Skrzydlaci 

goście”, imię i nazwisko uczestnika. 

10. Do płyty CD/DWD należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia – załącznik nr 1 

oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach 

http://www.pronauka.org/


związanych z organizacją konkursu fotograficznego „Skrzydlaci goście w moim 

zimowym ogrodzie” – załącznik nr 2. 

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w marcu 2019 r. 

12. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie te prace, które spełnią wszystkie 

wymagania formalne. 

13. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

- uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej; 

- uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej. 

14. Jury konkursu, oceniając zdjęcia, będzie kierowało się następującymi kryteriami: 

- zgodność z tematem; 

- zawartość merytoryczna i poprawność językowa informacji; 

- różnorodność gatunkowa uchwyconych na zdjęciach ptaków; 

- walory artystyczne zdjęć; 

- jakość wykonanych zdjęć; 

- walory edukacyjne zdjęć i informacji o nich. 

15. Jury w każdej kategorii wyłoni laureatów i wyróżnionych, którzy zostaną nagrodzeni 

dyplomami i nagrodami książkowymi.  

16. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

17. Zdjęcia nie odpowiadające warunkom konkursowym nie będą kwalifikowane do 

udziału w konkursie. Jury zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania zdjęcia do 

konkursu bez podania przyczyn. 

18. Ustalenia jury konkursowego są ostateczne. 

19. Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Olsztynie. 

20. Prace, nie tylko te nagrodzone, będzie można obejrzeć na stronie internetowej 

www.wmodn.olsztyn.pl zakładka OCEE.  

21. Organizator w przypadku nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego 

dopuszcza możliwość zmodyfikowania tych zapisów regulaminu bądź zrezygnowania 

z nich w takim zakresie, jaki wymuszą na nim te okoliczności. O fakcie tym 

zainteresowani zostaną poinformowani niezwłocznie na stronie internetowej 

www.wmodn.olsztyn.pl zakładka OCEE.  

 

W sprawach organizacyjnych informacji udziela: Alicja Szarzyńska 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie 

szarzynska@wmodn.olsztyn.pl 
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