Protokół
rozstrzygnięcia V Otwartego Konkursu Fotograficznego
„EKO – OKO 2010 ” – „ Dzika Ziemia”
zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Maz.
w ramach programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży
„ Wakacyjna EKO – AKADEMIA”
Konkurs został zorganizowany w terminie od czerwca – do 9 września 2010r.
W konkursie wzięli udział fotograficy – amatorzy.
Celem konkursu było:
- zatrzymanie w kadrze piękna otaczającej nas przyrody,
- pokazanie urokliwych zakątków, zjawisk przyrodniczych, pomników przyrody,
współistnienia architektury z przyrodą, różnorodności ukształtowania terenu,
bogactwa świata roślin i zwierząt,
- pobudzenie aktywności twórczej uczestników,
- uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym
i ekologicznym,
- rozwijanie umiejętności obserwacji środowiska,
- wyzwalanie i utrwalenie potrzeby życia ekologicznego,
- zaszczepienie i rozwijanie pasji fotograficznej.
Uczestnik konkursu miał dostarczyć organizatorowi 3 prace fotograficzne o tematyce
konkursowej wywołane w rozmiarze 15 x 21x cm (dowolna kolorystyka).
Na konkurs wpłynęło 51 zgłoszeń w tym:
- 29 w kategorii wiekowej do 16 lat
- 22 w kategorii powyżej 16 lat

W dniu 14 września 2010r. w siedzibie Ośrodka Jury dokonało oceny prac konkursowych
i przyznało nagrody i wyróżnienia.

Skład Jury:
Czesław Abratkiewicz

- Przewodniczący Jury
artysta fotografik

Anna Cichawa

- inspektor Wydziału Inżyniera Miasta
Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.

Anna Modzelewska

- fotograf

Justyna Kołodziejska

- sekretarz jury

W kategorii wiekowej do 16 lat:
I nagroda

-

Tomasz Kocik (zdj. „Rzeka kamienna”)

II nagroda

-

Adrianna Ziółek (zdj. „Motylem jestem”)

III nagroda

-

Maja Pinczewska (zdj. Hmn…dopiero się czesałem)

Wyróżnienia:
Olga Andrzejewska (zdj. „Nadpilickie Wschody Słońca”)
Iga Macińska (zdj. „Stokrotne Wdzięki”)
Natalia Rakowiecka (zdj. „Ostatnie blaski słońca”)
W kategorii wiekowej powyżej 16 lat:
I nagroda

-

Marcin Małkiewicz (zdj. „W płomieniach”)

II nagroda

-

Anna Macińska (zdj. „Zapomnienie 2”)

III nagroda -

Miłosz Cieciura (zdj. „Maculinea teleius (Modraszek telejus)”)

Wyróżnienia:
Lidia Urbańska – Ptak (zdj. „Kwitnąco”)
Mikołaj Marcinkowski (zdj. „Cykl zalew”)
Monika Urbańska – Domaradzka (zdj. „W drodze”)
Na wystawie prezentowane są zdjęcia wszystkich uczestników konkursu.
Wystawa czynna będzie od 14 października do 30 listopada 2010r. w siedzibie MOK przy
ul. Browarnej 7.
Fundatorem nagród w konkursie był Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim
przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.

