ROK 2018
FUNDACJA BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA ZACHĘCA SZKOŁY Z
TERENU WIELKOPOLSKI DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic”
Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu Wielkopolski
Fundacja Biblioteka Ekologiczna złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie kolejnej edycji konkursu fotograficznego. Mamy
nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych uzyskamy wsparcie na zakup cennych nagród
rzeczowych. W tym roku wiadomość o przyznaniu dofinansowania spodziewana jest dopiero w końcu
czerwca. Zachęcamy jednak już teraz do powiadomienia uczniów, by w czasie wakacji wykonywali
zdjęcia, które będą mogły być zgłoszone do konkursu. Ponieważ obecnie zdjęcia wykonywane są
aparatami cyfrowymi, nie będzie to generowało zbędnych kosztów. Wiadomość o uzyskaniu
dofinansowania (lub jego braku) umieścimy natychmiast na naszej stronie internetowej
www.be.eko.org.pl gdy informacja ta dotrze do Fundacji. Powiadomimy też indywidualnie szkoły, które
zgłoszą swój akces. Podobnie jak w ubiegłych latach przewidujemy udział w konkursie minimum 10
szkół z terenu Wielkopolski. Opiekun szkolny/nauczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia co
najmniej 5 wybranych przez siebie prac fotograficznych do siedziby Fundacji. Wieloosobowa komisja
konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji Biblioteka Ekologiczna wyłoni najlepsze fotografie
spośród nadesłanych ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione
prace fotograficzne wykorzystane będą do przygotowania wystawy, której wernisaż nastąpi w dniu
uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa może trafić do zainteresowanych
szkół i innych placówek. Nagrodzone i wyróżnione fotografie będą także prezentowane na stronie
internetowej i Facebooku Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

T e m a t y k a
Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać świat owadów Wielkopolski. Tematyką będzie więc przyroda unikalny świat owadów chronionych i zagrożonych, pokazywany w indywidualny sposób przez osobę
wykonującą fotografię. Ważne jest, aby zdjęcia dotyczyły gatunków znajdujących się w aktualnym
wykazie gatunków chronionych lub znajdowały się na czerwonych listach gatunków zagrożonych.

N a g r o d y
Przewiduje się przyznanie do 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych, zakupionych w ramach otrzymanej
dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Podobnie jak w latach ubiegłych planujemy, że będzie to
m.in. rower, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy i/lub elektroniczny, które zostaną wręczone
uroczyście zwycięzcom na wernisażu w siedzibie Fundacji.

T e r m i n y
Oczekujemy na wstępne zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b.r.
Przewidujemy, że wydrukowane prace fotograficzne w formacie A4 trzeba będzie dostarczyć do
siedziby Fundacji do połowy października 2018 r. Wstępnego zgłoszenia szkół pragnących
uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji lub telefonicznie pod numerami telefonów:
61 852 41 39 lub 603 777 108.

