
Wojewódzki Konkurs Filmów Przyrodniczych 
Eko-Kadr 

Organizatorzy: 

Konkurs organizowany jest przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działający  

przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku. 

Cele konkurs: 

 Propagowanie piękna przyrody województwa łódzkiego. 

 Rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody i środowiska. 

 Kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody  

i jej zasobów. 

 Dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. 

 Kształtowanie postaw proekologicznych. 

 Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w różnych typach konkursów. 

 Kształtowanie umiejętności tworzenia filmów przyrodniczych. 

Adresaci konkursu 

 W konkursie mogą wziąć uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych (I kategoria wiekowa), 

uczniowie klas gimnazjalnych (II kategoria wiekowa), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

(III kategoria wiekowa). 

Zasady uczestnictwa: 

 Liczba uczestników biorących udział w tworzeniu jednego filmu nie może przekroczyć  

2 uczniów.  

 Jedna szkoła może zgłosić do konkursu kilka filmów. 

 Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas gali, która będzie miała miejsce 23 listopada 

2017 roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. 

 Nadsyłanie prac filmowych do 17 listopada 2017 roku na adres Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Radomsku, ul. Piastowska 17, 97-500 Radomsko z dopiskiem 

„Wojewódzki Konkurs Filmów Przyrodniczych Eko-Kadr, Marek Biesiada”. 

 Nadesłane prace powinny zawierać metryczkę według wzoru: tytuł filmu, autorzy, opiekun 

(nauczyciel), pełna nazwa szkoły z adresem, telefonem i e-mailem. 

 Prace konkursowe będą ocenianie pod względem budowy  filmu, oryginalności poruszonego 

tematu (problematyki), walorów edukacyjnych i poznawczych  dociekliwości obserwacyjnych, 

ciekawej narracji.  

 Tematami filmów musi być przyroda województwa łódzkiego. 

 Czas trwania filmu od 5 od 15 minut. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania filmów do celów edukacyjno-

propagandowych. 

Przebieg konkursu 

 Zgłoszenie szkoły do konkursu drogą e-mailową:  

biesiadam78@o2.pl lub annaskorkanowicka@op.pl do 17 listopada. 

Nadesłanie prac konkursowych 

 Zgodnie z zasadami konkursu do 17 listopada 2017 r. 

Przewidywane nagrody 

 Tablety, kamery, sprzęt elektroniczny. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 

Organizatorzy: 

Anna Skórka-Nowicka 
Marek Biesiada  

nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku 
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