Regulamin konkursu fotograficznego „FotoŁowy”
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Janów Lubelski we współpracy ze Spółką Zalew
Sp. z o.o., Janowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Regionalnym, Nadleśnictwem
Janów Lubelski - Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, Miejską
i Powiatową Biblioteką Publiczną w Janowie Lubelskim, Lokalną Grupą Działania
„Leśny Krąg”.
2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś.
3. Konkurs funkcjonuje pod nazwą „FotoŁowy”, organizowany jest w ramach projektu
„EkoBystrzaki w Zoomie Natury” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
4. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Janów Lubelski.

CELE KONKURSU
1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości artystycznej, umiejętności
postrzegania fotografii jako zapisu rzeczywistości, a także aktywnej postawy obserwatora
przyrody.
2. Formowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, wzbudzanie
zainteresowania tematyką przyrodniczą, ekologiczną.
3. Promowanie idei społecznej ochrony przyrody, dostrzeganie walorów przyrodniczych
najbliższego otoczenia, jej dokumentowania i opisu za pomocą fotografii.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Janów
Lubelski:
a. uczniowie szkół podstawowych;
b. uczniowie gimnazjum;
c. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

TEMAT I ZASADY KONKURSU:
1. W konkursie mogą wziąć udział prace autorskie, które wcześniej nigdzie nie zostały
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
2. Do konkursu można zgłosić fotografie przedstawiające:
a) florę Ziemi Janowskiej/Lasów Janowskich;
b) faunę Ziemi Janowskiej/Lasów Janowskich .

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA PRAC
1. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy fotografie, wykonane dowolną
techniką i przekazane w postaci cyfrowej JPG, TIF na płycie CD, zapisane w minimalnej
wielkości 1 MB.
2. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone w formie oryginalnej.
3. Płytę należy dostarczyć do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza 35h, w zamkniętej kopercie dopiskiem Konkurs
„FotoŁowy”, do której należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową dołączoną do
regulaminu.
4. Nazwa każdego zdjęcia powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia autora
oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przesyła dwie fotografie zatytułowane:
Kowalski_J01, kolejna zaś będzie Kowalski_J02.
5. Termin dostarczenia prac upływa 20 maja 2014 roku, zaś ogłoszenie i wręczenie nagród
nastąpi podczas imprezy plenerowej „EkoBystrzaki w Zoomie Natury” dnia 15 czerwca 2014
roku.
6. Organizator dokonuje oceny zgodności pracy z kryteriami określonymi przez Regulamin.
7. Prace ocenia jury powołane przez Organizatorów.
8..Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.janowlubelski.pl.
9. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone cennymi nagrodami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkich informacji dotyczących Konkursu „FotoŁowy”, udziela Organizator, w tym
przypadku Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, drogą mailową
andrzej.wediuk@lublin.lasy.gov.pl lub malgorzata.szkutnik@lublin.lasy.gov.pl bądź drogą
telefoniczną pod numerem telefonu 694 497 359 lub 602 716 190.
Osobą odpowiedzialną po stronie Organizatora jest Małgorzata Szkutnik, Andrzej Wediuk.

