Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00)
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Załącznik 1 do uchwały Nr 2517/2016
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
Zarządu Województwa Opolskiego

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży
”Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”
I.

Cel konkursu
Celem konkursu „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” jest propagowanie idei
związanych z ochroną przyrody i bioróżnorodności w Województwie Opolskim.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem
dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014 - 2020.
Zadaniem konkursu jest pobudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz edukacja
dzieci i młodzieży w zakresie ekologii a także propagowanie idei zmierzającej do ochrony
bioróżnorodności Opolszczyzny.
Działania podejmowane w ramach realizacji celu konkursowego mają powodować wzrost
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie fotografii jako dziedziny sztuki.
II.
1.
2.

Organizacja konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego.
Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

III.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w konkursie może wziąć osoby w wieku od 10 do 16 lat zamieszkałe
i uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej na terenie Województwa Opolskiego
reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej w nieprzekraczalnym
terminie do 31 października 2016r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole) w oparciu o załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu wraz materiałem dokumentującym. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się
przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub przysłanie ich na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
3. Każda praca konkursowa powinna składać się z nie więcej niż 5 ponumerowanych zdjęć
wykonanych cyfrowo w technice czarno-białej lub kolorowej wydrukowanych na papierze
fotograficznym w formacie 210 x 297 mm (A4) oraz zapisanych na płycie CD w formacie JPG.
4. Każde wydrukowane zdjęcie na odwrocie powinno zawierać umieszczony w sposób trwały opis
zawierający następujące informacje: tytuł pracy, miejsce i datę wykonania zdjęcia, imię
i nazwisko jego autora, adres zamieszkania, klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza
uczeń.
.
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5. Zdjęcia wydrukowane nie mogą być oprawione ani podklejone.
6. Prace powinny przedstawiać występujące na obszarze województwa opolskiego rodzime gatunki
flory i fauny w ramach jednej z kategorii wskazanych poniżej:
1) świat owadów,
2) zbiorowiska łąkowe,
3) tradycyjne sady i przydrożne aleje drzew owocowych,
4) zadrzewienia śródpolne,
IV. Kryteria oceny i punktacja
Lp.
1
2

Kryteria oceny

Punktacja

Jakość i estetyka zdjęć oraz materiału opisowego

0–5

Walory przyrodnicze fotografowanych obiektów (sposób ujęcia przyrody,
przedstawienie zachowanej harmonii przyrodniczej, aspekt edukacyjny)

0 – 10

Razem

0 – 15

V. Ocena zgłoszeń
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego,
której tryb działania określi w/w Zarządzenie.
2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w pkt. IV
niniejszego regulaminu. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.
3. Przedstawiciele Komisji, których członkowie rodziny biorą udział w konkursie wyłączeni są z oceny
danej pracy konkursowej.

VI. Harmonogram konkursu
Lp.
1
2
3
6

Działanie

Wykonawca

Termin wykonania
w 2016 r.

Ogłoszenie konkursu

Zarząd Województwa
Opolskiego

Zgłoszenie udziału wraz z materiałem
dokumentującym do sekretariatu
DRW/UMWO

Rodzic/opiekun prawny
ucznia

do 31 października

Powołanie komisji konkursowej

Marszałek Województwa

do 31 października

Rozstrzygnięcie konkursu –wręczenie
nagród laureatom konkursu (ogłoszenie
wyników konkursu)

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

2 grudnia

.

do 25 sierpnia
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VII. Nagrody
1. Nagrody w konkursie maja charakter rzeczowy.
Laureat

Nagrody

I miejsce

Laptop

II miejsce

Tablet

III miejsce

Aparat fotograficzny

Wyróżnienia

Zabawki lub gry edukacyjne

2. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.
3. Komisja rekomenduje przyznanie nagród:
1) Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować
nie przyznanie nagrody danego stopnia.
2) Komisja rekomenduje przyznanie wyróżnień. Wyróżnienia przyznaje się w odniesieniu do
wybranych przez Komisję aspektów przyrodniczych. Punkty uzyskane w ocenie są kryterium
pomocniczym. Wyróżnienia mają charakter rzeczowy.
4. Propozycja Komisji w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega akceptacji Zarządu
Województwa Opolskiego.
5. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu podczas finału konkursu, który odbędzie w dniu
2 grudnia 2016r.

VIII. Prawa Uczestników i Organizatorów
1. Rodzic bądź opiekun prawny uczestnika konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie do pracy
konkursowej.
2. Prawa autorskie prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie przechodzą nieodpłatnie na
własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
3. Organizator, na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych uczestników konkursu, których prace
nie zostały nagrodzone i wyróżnione, zwraca złożone przez nich prace konkursowe do 30.12.2016r.
4. Organizator konkursu jest obowiązany przechowywać dokumentację konkursu przez okres 5 lat od
dnia ustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
5. Od postanowienia komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
6. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie,
przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

.

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00)
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszenia do konkursu
fotograficznego dla dzieci i młodzieży ”Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”
Imię i nazwisko ucznia
Wiek
Adres zamieszkania
Nazwa i adres szkoły ucznia
Klasa
Imię i nazwisko rodzica
/opiekuna prawnego *
Telefon komórkowy rodzica
/opiekuna prawnego *
Adres e-mail rodzica
/opiekuna prawnego*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
przedsięwzięcia
pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, w ramach realizacji RPO
WO 2014 - 2020 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U z 2002
r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, że autorem pracy zgłoszonej do konkursu

fotograficznego dla dzieci i młodzieży

”Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” jest ………………………………………………………………………. i jako
rodzic/opiekun prawny* w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na
przekazanie tych prac w formie darowizny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne tym pracom na rzecz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, w tym m.in. prawo
do wykorzystania i reprodukowania ich w celach informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych.
…………………………………….
data i miejscowość

……………..…………………………………….
imię i nazwisko

*niepotrzebne skreślić

.

