REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PT.”MOJE ULUBIONE ZWIERZĘ”
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Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu.
Udział w konkursie biorą wyłącznie członkowie szkolnego koła LOP.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Oceny prac dokonuje powołana przez LOP Okręg we Wrocławiu 3- osobowa komisja konkursowa.
Termin dostarczenia prac – 30 września 2017 r. Adres: LOP Okręg we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 90, 50-357
Wrocław.
Celem konkursu jest poznawanie przyrody i nauczenie spostrzegawczości podczas prowadzonych obserwacji.
Zdjęcie w formie portretu o wymiarach 13 x 18 cm(1 zdjęcie) zgłoszone do konkursu, powinno zawierać na
odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, miejsce i datę wykonania zdjęcia. Zdjęcia należy umieścić w kopercie
opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, miejscowość, nazwisko opiekuna koła
LOP.
Praca musi być indywidualna i samodzielna, przy ocenie prac komisja konkursowa uwzględnia, poprawność
techniczną zdjęcia, samodzielność, atrakcyjność ujęcia.
Liga Ochrony Przyrody - Okręg we Wrocławiu przyznaje laureatom w 4 kategoriach:
• I - szkoły podstawowe – dzieci młodsze (wiek 7-9 lat),
• II - szkoły podstawowe – dzieci starsze (wiek 10-12 lat),
• III - gimnazja,
• IV - szkoły ponadgimnazjalne
łącznie 12 nagród i 8 wyróżnień.
Uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi na XXV
Sejmiku Ekologicznym dla szkół.
LOP Okręg we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystywania prac nadesłanych na
konkurs.
Do przesłanych prac konkursowych należy obowiązkowo dołączyć:
•

listę autorów prac wg wzoru:

pieczątka nagłówkowa
placówki

Lp.

Imię i Nazwisko autora pracy

Kategoria
wiekowa Imię i Nazwisko opiekuna pracy
M/S

Łączna ilość prac: .........
czytelny podpis opiekuna koła LOP

•

pieczątka i podpis dyrektora szkoły

ankietę ewaluacyjną wg załącznika.

13. Prace konkursowe, które nie zostaną zatrzymane (pkt. 12 regulaminu) należy odebrać w terminie 1-go miesiąca
po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie prace nieodebrane zostaną zniszczone.

załącznik

KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACJI
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA SZKÓŁ.
Drodzy Nauczyciele!
Serdecznie prosimy o czytelne wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Wasze szczere wypowiedzi i uwagi
dotyczące konkursu ułatwią nam zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu.
Wypełniając ankietę należy oznaczyć krzyżykiem wybrany wariant (warianty) odpowiedzi oraz odpowiedzieć na
pytania.

1. Informacje na temat konkursu i jego regulaminu uzyskał(a) Pan(i):
a. bezpośrednio w biurze LOP,
b. z informacji pisemnej,
c. od innego nauczyciela,
d. od ucznia,
e. od rodziców,
f. za pośrednictwem Internetu.
2. Regulamin Konkursu był dla Pani:
a. zrozumiały,
b. niezrozumiały,
c. nie mam zdania.
3. Czy jest Pan(i) zadowolona / zadowolony z udziału uczniów w konkursie?
a. tak (dlaczego?) ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b. nie (dlaczego?) ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
c. nie mam zdania.
4. Czy chciał(a)by Pan(i) coś zmienić w przebiegu konkursu?
a. tak (co? i dlaczego?) ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
b. nie,
c. nie mam zdania.
5. Czy przewiduje Pan(i) udział uczniów w kolejnej edycji konkursu?
.................................................................................................................................................

Za wypełnienie ankiety dziękujemy

