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Regulamin konkursu fotograficznego
w ramach projektu EKO – MŁODZI W ŁODZI
pn. Natura oczami dziecka

§ 1

Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury

§ 2

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały 
w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród mło-
dzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świado-
mości ekologicznej uczestników. 

§ 3

Temat konkursu brzmi „Natura oczami dziecka”.

Fotogra� e powinny przedstawiać bogactwa natury przybierające kształty np. korzeni zbliżone swoim wyglądem do 
kota, dużych rozmiarów polna stokrotka. Na zdjęciach mogą również pojawić się zwierzęta wyróżniające się ze swo-
jego gatunku np. wielkością, niespotykanym dotąd kolorem. Dokumentacja prac ma zawierać szczegółowy opis sfo-
tografowanego obiektu przyrodniczego wraz z podaniem przyczyny powstania takich „perełek” (przyczyny mogą być 
spowodowane np. zanieczyszczeniem środowiska, szkodliwym działaniem podejmowanym przez człowieka) lub opi-
saniem odnalezionego bardzo rzadkiego gatunku roślin bądź zwierząt. 

§ 4

1.  W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dla biorących udział w konkursie 
dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

2.  Uczestnik konkursu ma przedstawić 2 fotogra� e ciekawych, intrygujących, niezwykłych form przyrody. Dla każdej 
fotogra� i należy sporządzić dokumentację, na którą składać się będzie część fotogra� czna i opisowa. Dokumentacja 
każdego wybranego obiektu przyrodniczego powinna stanowić jedną całość (powinna być umieszczona w przeźro-
czystej koszulce).

3.  Część fotogra� czna
Wymagany format zdjęć to min.15x21 cm

3. Do każdego zdjęcia musi być dołączona metryczka z opisem:
3. a. szczegółowa lokalizacja miejsca (rejon miasta lub gminy, nazwa ulicy lub wsi),  
3. b. data wykonania fotogra� i
3. c. nazwa fotografowanego obiektu

3. Część opisowa
3. W części opisowej powinny znaleźć się:
3. a. uzasadnienie wyboru miejsca
3. b. podanie przyczyny powstania „niezwykłości”, która mogła wywołać taki stan.

4.  Wszystkie prace należy składać w płaskich sztywnych opakowaniach. Na odwrocie opakowania powinno znajdować 
się „godło” autora oraz tytuł konkursu. Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta z tym samym „godłem”, 
wewnątrz której powinna znaleźć się wypełniona karta zgłoszeniowa.



5.  Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Łódz-
kim Domu Kultury , 90-113 Łódź ul. Traugutta 18 pok. 226 lub na stronie www.ldk.lodz.pl

6.  Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 13 września 2012 roku do godziny 12.00 w siedzibie 
Łódzkiego Domu Kultury pok. 226

7.  Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz 
przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Łódzkiego Domu Kultury.

8.  Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 
ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym oraz niezachowanie warunków regulaminu.

9.  Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury, które oceni i wyłoni trzech laureatów.  Najlepsi 
(pierwsza trójka) zostaną uhonorowani cennymi nagrodami.

10.  Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę w ramach całego konkursu.

11.  Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 13-17 września 2012 roku a wyniki i rozdanie nagród 
zwycięzcom konkursu nastąpi 18 września 2012 roku  na wernisażu w Galerii ŁDK w Łódzkim Domu Kultury. 
Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w Galerii. 

        Wystawa trwać będzie do 5 października2012 roku.

12.  Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

13.  Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwali� kowane.

§ 5 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu na-
leży do Jury.

Projekt do� nansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi

PROJEKT EKOLOGICZNY
– MŁODZI W ŁODZI

PROJEKT EKOLOGICZNY


