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KONKURS PRZYRODNICZY
organizowany przez Zarząd Okręgu Łódzkiego i Zarząd Miejski LOP
Regulamin konkursu „przyroda w obiektywie” - temat:
krajobrazy jesienne
1.
Uczestnictwo w konkursie – w konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, oraz
ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, zrzeszona w Szkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody.
2.
Konkurs przeprowadza Okręgowa Komisja Konkursowa, powołana przez prezesa Zarządu Okręgu Łódzkiego
Ligi Ochrony Przyrody.
3. System konkursu jest dwustopniowy: szkolny i wojewódzki.
4. Konkurs składa się z dwu części:
4.1. wykonania 3 barwnych fotografii w formacie 13 x 18 opatrzonych etykietą zawierającą:
Pieczątka Szkoły
Szkoła: adres szkoły, telefon
Temat konkursu i tytuł zdjęcia

Imię i nazwisko opiekuna

Miejsce wykonania zdjęcia

- opiekun musi być członkiem Ligi Ochrony Przyrody (wymóg Statutu LOP)

Imię i nazwisko ucznia, oraz jego wiek Oświadczenie o samodzielności wykonania zdjęcia na konkurs
4.2. opisu walorów przyrodniczych przedstawionego dla każdego z tytułów, morfologii roślin warunkujących ich
okresowe przebarwienia, a również charakterystykę środowiska dla tej grupy roślin.
4.3. część opisowa powinna być zawarta na 2 - 3 stronach maszynopisu.
5. Stopień szkolny – przeprowadzony jest przez Szkolną Komisję Konkursową, powołaną przez dyrektora szkoły. Do
następnego etapu kwalifikują się te prace, które uzyskały pozytywną opinię Komisji o tym, że spełniają wymogi
konkursu w zakresie tematyki, oraz warunków formalnych.
Pozytywnie ocenione prace szkoła przesyła do Okręgowej Komisji Konkursowej, na adres biura Zarządu Okręgu
Łódzkiego LOP w terminie określonym w Regulaminie konkursu: do 31 stycznia 2018 r.
6. Stopień wojewódzki – przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Konkursową, która ocenia nadesłane na konkurs
prace pod względem spełnienia przez autorów warunków określonych w regulaminie, a również ich wartość merytoryczną
i artystyczną.
7. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw młodzieży wobec środowiska
przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, a również zachęta dla uzniów do czytania literatury
przyrodniczej, oraz zapoznania z przepisami prawa z dziedziny ochrony przyrody.
8. Kryteria konkursu: Okręgowa Komisja Konkursowa ocenia nadesłane prace pod względem zgodności z warunkami
określonymi w regulaminie, przedstawieniem tematu w sposób ciekawy artystycznie a równocześnie wartościowy
merytorycznie, inspirujący do głębszego zainteresowania ochroną przyrody.
9. Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który za nadesłane prace (fotografia + opis) otrzymał co najmniej 90 % możliwych do
uzyskania punktów. Nagrody książkowe przyznaje się uczniom, którzy uzyskali minimum 65 % możliwych punktów.
10. Przyznaje się uczniom trzy nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.
11. Decyzja Okręgowej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.
Prace konkursowe nie są zwracane autorom.
Nagrody nie odebrane w ciągu miesiąca od zawiadomienia nagrodzonych, przechodzą na następne konkursy.
Skład Okręgowejj Komisji Konkursowej:
- mgr Halina Skonieczna
- mgr Marek Pieczonka
- mgr Krystyna Nowotny
- przedstawiciel Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego
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KONKURS PRZYRODNICZY
organizowany przez Zarząd Miejski LOP w Łodzi
Regulamin konkursu „przyroda w obiektywie” - temat:
„przyroda w zimowej szacie”
1. Uczestnictwo w konkursie – w konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, oraz
ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, zrzeszona w Szkolnych Kołach Ligi Ochrony Przyrody.
2. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez prezesa Zarządu Okręgu Łódzkiego Ligi
Ochrony Przyrody.
3. System konkursu jest dwustopniowy: szkolny i wojewódzki.
4. Konkurs składa się z dwu części:
4.1. wykonania 3 barwnych fotografii w formacie 13 x 18 opatrzone etykietą zawierającą:
Pieczątka Szkoły
Wiek ucznia
Temat konkursu i tytuł zdjęcia

Szkoła: adres szkoły, telefon

Miejsce wykonania zdjęcia

Imię i nazwisko opiekuna

Imię i nazwisko ucznia
Oświadczenie o samodzielności wykonania zdjęcia na konkurs
4.2. opisu walorów przyrodniczych przedstawionego dla każdego z tytułów, morfologii roślin związanej ze zmianami
pory roku, a również charakterystykę środowiska dla tej grupy roślin.
4.3. część opisowa powinna być zawarta na 2 – 3 stronach maszynopisu.
5. Stopień szkolny – przeprowadzony jest przez Szkolną Komisję Konkursową, powołaną przez dyrektora szkoły. Do
następnego etapu kwalifikują się te prace, które uzyskały pozytywną opinię Komisji o tym, że spełniają wymogi konkursu
w zakresie tematyki, oraz warunków formalnych.
Pozytywnie ocenione prace szkoła przesyła do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, na adres biura Zarządu
Okręgu Łódzkiego LOP w terminie określonym w Regulaminie konkursu: do 15 kwietnia 2015 r.
6. Stopień wojewódzki – przeprowadzany jest przez Wojewódzką Komisję Konkursową, która ocenia nadesłane na
konkurs prace pod względem spełnienia przez autorów warunków określonych w regulaminie, a również ich wartość
merytoryczną i artystyczną.
7. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw młodzieży wobec środowiska
przyrodniczego, budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, a również zachęta dla uczmiów do czytania literatury
przyrodniczej, oraz zapoznania z przepisami prawa z dziedziny ochrony przyrody.
8. Kryteria konkursu: Wojewódzka Komisja Konkursowa ocenia nadesłane prace pod względem zgodności z warunkami
określonymi w regulaminie, przedstawieniem tematu w sposób ciekawy artystycznie a równocześnie wartościowy
merytorycznie, inspirujący do głębszego zainteresowania ochroną przyrody.
9. Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który za nadesłane prace (fotografia + opis) otrzymał co najmniej 90 % możliwych do
uzyskania punktów.
10. Przyznaje się uczniom trzy nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Laureaci trzech pierwszych miejsc nie
mogą brać udziału w następnych edycjach konkursu.
11. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.
Prace konkursowe nie są zwracane autorom.
Nagrody nie odebrane w ciągu miesiąca od zawiadomienia nagrodzonych, przechodzą na następne konkursy.
Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:
- mgr Halina Skonieczna
- mgr Anna Grabowska
- mgr Krystyna Nowotny
- przedstawiciel Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

P R E Z E S
ZARZĄDU OKRĘGU ŁÓDZKIEGO
LIGI OCHRONY PRZYRODY

arch. Mirosław Konwerski

