
II Otwarty Konkurs Fotograficzny  

o tematyce ekologicznej „EKO - OKO” 
>> regulamin konkursu << 

 

 

 Cel konkursu:  

- 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 utrwalanie potrzeby życia ekologicznego,  

- zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej. 

Miejsce: 

- dla dzieci – uczestników letniego wypoczynku w Miejskim Ośrodku Kultury 

konkurs prowadzony będzie podczas wycieczek organizowanych do parków 

przyrodniczych, rezerwatów przyrody oraz miejscowości cennych przyrodniczo  

i kulturowo. 

- dla pozostałych uczestników – miejsca i tereny przyrodnicze odwiedzane  

w trakcie wakacji 2007. 

 

Termin konkursu: 

 Wykonywanie prac fotograficznych: czerwiec – sierpień 2007r. 

 Zgłoszenie prac do konkursu: do 03 września 2007r. MOK ul. Browarna 7                                                      

 Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród: 20 września 2007r.  

 

Miejsce i termin wystawy: 

 Miejski Ośrodek Kultury 20 września – 15 października 2007r. 

 

 Warunki uczestnictwa w konkursie „EKO – OKO” 

 

1. W konkursie mogą brać udział uczestnicy letniego wypoczynku organizowanego  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Tomaszowie Mazowieckim oraz inni chętni fotograficy 

– amatorzy z powiatu tomaszowskiego oraz powiatów ościennych. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) do 15 lat    

b) powyżej 15 lat 

3. Uczestnik konkursu ma dostarczyć organizatorowi 3 prace fotograficzne o tematyce  

   konkursowej wywołane w rozmiarze 15 x 21 cm ( dowolna kolorystyka )                                                  

4. !!! Uczestnik zobowiązany jest do zachowania i dostarczenia oryginalnego nośnika 

   zdjęcia (negatyw, slajd, plik cyfrowy) bez zaawansowanej obróbki cyfrowej !!! 

5. Każdy komplet fotografii powinien być opisany na karcie zgłoszenia, w której należy  

   uwzględnić: imię  i nazwisko, wiek, adres do korespondencji i nr telefonu.  

   Wzór karty zgłoszenia do pobrania ze strony  internetowej  www.mok-tm.pl . 

6. Zdjęcia nie spełniające wymogów technicznych, nieczytelnie oznakowane lub w inny        

   sposób  niezgodne z wymogami Konkursu zawartymi w Regulaminie, nie będą brane    

   pod uwagę w trakcie  oceny przez Jury Konkursu 

7. Najlepsze, nagrodzone prace fotograficzne zostaną powiększone do rozmiaru, formatu     

   A4. 
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8. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie   

    pokonkursowej. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania zgaszonych prac. Filmy lub płyty CD      

    zostaną zwrócone uczestnikom konkursu. 

10.Organizator uzyskuje nieodpłatne prawo do umieszczania nadesłanych zdjęć  

     konkursowych (z podaniem autorstwa) na swojej stronie internetowej, na stronach   

     internetowych osób trzecich wspomagających organizację konkursu oraz w postaci  

     publikacji – kalendarza na rok 2008. 

11.Wykonane prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdą: 

     - fotografik 

     - plastyk ze Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowa Maz. 

     - pracownik Wydziału Inżyniera Miasta Urzędu Miasta 

     - przedstawiciele kadry MOK 

12. Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody   

     rzeczowe oraz wyróżnienia o wartości: 

300,- I nagroda       

200,- II nagroda  

100,- III nagroda  oraz wyróżnienia o wartości 70,- 

13. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki. 
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