
 
 
 
 

 

       

 

 
 
 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego 

 

Podróże w naturze  

Wodny świat zdjęcia wart 
 

REGULAMIN 
 

 
ORGANIZATOR 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu - Elbląskie 
Centrum Edukacji Ekologicznej  
 

 
CELE KONKURSU:  
 

• ukazanie piękna i różnorodności polskiej przyrody, 

• promocja walorów przyrodniczych Warmii, Mazur i Powiśla, 

• kształcenie umiejętności rozpoznawania różnorodności ekosystemowej                             
i gatunkowej środowisk wodnych i nadwodnych (rzek, jezior, stawów, oczek 
wodnych i innych środowisk związanych z wodą, wyjątkowo dopuszcza się 
również zdjęcia flory i fauny Morza Bałtyckiego). 

• doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, 

• doskonalenie sztuki fotografowania w środowisku wodnym,  

• budzenie indywidualnej aktywności poznawczej i twórczej. 
 
 
ADRESACI KONKURSU  
 

Konkurs adresowany jest do: 

• nauczycieli, 

• uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i ponadpodstawowych województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

 

 



 
 
 
 

 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA:  
 

• przysłanie jednego zdjęcia w formacie jpg. z podpisem zawierającym: imię, 
nazwisko, klasę i szkołę autora na adres: 

j.meller@wmodn.elblag.pl 
 

• oraz dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą tego zdjęcia 
wydrukowanego na papierze fotograficznym w formacie A4 wraz z 
wydrukowanym załącznikiem nr 1 (metryczka)  i załącznikiem nr 2 (zgoda na 
przetwarzanie danych) na adres: 
 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg 

Z dopiskiem: Nina Meller - konkurs fotograficzny 
 

• Zdjęcie powinno przedstawiać życie w środowisku wodnym i przybrzeżnym,               
np. eksponować zamieszkujące je organizmy lub  malownicze i cenne 
przyrodniczo akweny wodne, ich dzikie fragmenty, oazy przyrody ożywionej                 
i nieożywionej związane z wodą. 

• Fotografia powinna ukazywać walory przyrodnicze i estetyczne wybranego 
obiektu.  

• W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace, które do tej pory nie były 
nagradzane w innych konkursach.  

• Ocenie podlegać będą prace tylko indywidualnych twórców. 

• W imieniu nieletnich zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażają ich 
prawni opiekunowie (załącznik nr 2). 

 

TERMIN DOSTARCZENIA ZDJĘĆ WRAZ Z DOKUMENTACJĄ 
 

15 października 2022 r. 
 

• Proszę nie przesyłać elektronicznej wersji zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

• Aby ograniczyć koszty korespondencji a także zużycie papieru, proszę przesłać 
wszystkie prace na konkurs z danej szkoły wraz z załącznikami w jednej kopercie.  

 
 

OCENA PRAC  
 

Oceny nadesłanych zdjęć dokona komisja wyłoniona przez organizatorów. Prace 
będą oceniane w kategoriach: 

• SP klasy IV-VIII,  

• szkoły ponadpodstawowe, 

• nauczyciele.  
 
Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane ze środków  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.  
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O dokładnym terminie formie i miejscu spotkania podsumowującego Konkurs szkoły 
zostaną poinformowane za pomocą poczty elektronicznej.  
 
DODATKOWE INFORMACJE:  
 

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.  
Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikowania i reprodukowania.  
 
Nie wolno:  
 

• podczas sesji zdjęciowej naruszać rytmu życia przyrody, 

• umieszczać napisów, dat na fotografii,  

• oprawiać zdjęcia ramką, naklejać na papier, tekturę, deskę, zwijać w rulon,  

• przypinać spinaczem załączników. 
 
 

Zachęcam do wnikliwej obserwacji środowiska wokół nas, odkrywania i zapisu 
fotograficznego niezwykłych kreacji przyrody. 

 
Konsultant ds. biologii W-MODN w Elblągu 
 

                                                                                                                 Janina Meller  
 

 

 
 
Elbląg, 29.08.2022 r. 


