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 pt. 

„ Ciekawostki przyrodnicze  w obiektywie „ 

Natura 2000- Dolina Wisły 

styczeń -  listopad 2019r. 

 

   Celem ogólnym konkursu jest popularyzacja aktywnych postaw dzieci

i młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, podziwianie jej piękna,

odbieranie wrażeń estetycznych i wyzwalanie chęci ochrony naturalnych zasobów przyrody .

    Celem szczególnym jest fotografowanie  sytuacji z życia przyrody,

charakteryzujących się wyjątkowo cennymi gatunkami flory i fauny występującymi w

Dolinie Wisły na terenie Natura 2000.

   Termin nadsyłania prac :

30 listopada 2019 r. do siedziby Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

ul. Moniuszki 16  39-400 Tarnobrzeg  tel.796203131

   Na konkurs może zgłaszać się uczeń   pod opieką nauczyciela   w kategoriach

   I kat. szkoły podstawowe    klasa  I - VI

   II kat.  -   „       -   „               klasa  VII,VIII + gimnazjum

   III kat. szkoły  ponadgimnazjalne

    Zdjęcia oceniane będą  wg walorów przyrodniczych , estetycznych , techniki

fotograficznej - maksimum 10 punktów , przez komisję konkursową LOP.

Obowiązuje format pocztówki  10x15 lub 13x18  (cm ) – max 2 zdjęcia z opisem

każdego tj.

- imię i nazwisko ucznia , kategoria

-adres szkoły , nauczyciel prowadzący .

Data, opis zdjęcia

 autorstwo własne .

Ekspozycja zdjęć konkursowych będzie wystawiona w siedzibie Regionalnego Centrum

Promocji Natura 2000 w Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu  oraz wykorzystana do

kalendarzy na rok 2020r.

Nagrody i dyplomy dla laureatów będą wręczone przez opiekunów SKLOP

 

Udział mogą brać członkowie Ligi którzy regularnie opłacają składki członkowskie, 

Zgodnie z wymogami RODO  prosimy o doręczenie oświadczenia  
  



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna………………………………..……………….…………… 

do konkursu fotograficznego  LOP  pt.„Ciekawostki przyrodnicze  w obiektywie „ 

Natura 2000- Dolina Wisły 

styczeń -  listopad 2019r. 

w celu przeprowadzenia konkursu zorganizowanego przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. 

Dane osobowe przetwarzane będą podczas oceny komisji konkursowej, na stronie internetowej, portalach 

społecznościowych w/w instytucji w celu informowania i promocji tego przedsięwzięcia.  

Administratorem danych jest Liga Ochrony Przyrody zarząd Okręgu w Tarnobrzegu ul. Moniuszki 16.  

Węcej informacji na stronie internetowej www.lop.tarnobrzeg.pl w zakładce pt. „RODO”.  

 

 

…………………………………………………………..……………………………………………………… 

Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


