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XIII Ogólnopolski konkurs
fizyczno-fotograficzny
„Zjawiska optyczne wokół nas”
Oferta dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

grudzień 2014 – maj 2015
Organizatorzy konkursu: Starosta Wieluński, Młodzieżowy Dom Kultury („Domek Harcerza”) w Wieluniu, Koło młodych fizyków przy MDK w Wieluniu.
Konkurs jest adresowany do indywidualnych uczestników – uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (13–19 lat). Warunkiem udziału
w konkursie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie do Młodzieżowego Domu
Kultury, WŁASNORĘCZNIE WYKONANYCH ZDJĘĆ, przedstawiających
dowolnie wybrane zjawiska optyczne (np. barwy nieba, wody) dostrzeżone
w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym
przez ucznia eksperymencie. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć
płytę CD z zapisem cyfrowym zdjęć.
Oczekujemy od Was na fotografie barwne lub czarno-białe formatu 15 ×
21 cm i poprawne technicznie.
Konkurs rozstrzygniemy w dwóch kategoriach:
a) fotografie przedstawiające określone zjawiska optyczne zaobserwowane w otaczającej przyrodzie,
b) serie zdjęć ilustrujące eksperymenty fizyczne z udziałem światła.
Termin nadsyłania prac – do 22 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2015 r.
 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk-wielun.pl
 Nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu prześlemy pocztą
przed zakończeniem roku szkolnego.
 Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej MDK, zaprezentowane na Ogólnopolskich Warsztatach Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, a także wyeksponowane w galerii Młodzieżowego Domu Kultury.
 Prac nadesłanych na konkurs nie odsyłamy, stanowią one własność organizatora.
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 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania
nadesłanych zdjęć z podaniem danych autora.
 Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych (np.
„ściągniętych” z Internetu).
Koordynator konkursu: Zenona Stojecka, e-mail: zstojecka@o2.pl
Informacji o konkursie udziela i prace przyjmuje:
Sekretariat MDK, ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń, tel. 43 843-87-80
www.mdk-wielun.pl, e-mail: mdkwielun@wp.pl

Laureaci XII Ogólnopolskiego konkursu fizyczno-fotograficznego
„Zjawiska fizyczne wokół nas” w 2014 r.
Kategoria: obserwacje
Miejsce Nazwisko i imię
I

Rogowski Bartosz

II

Drewniany Ewelina

III

Markowska Klaudia

Nazwa szkoły
II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie
V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka
w Tarnowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie

Kategoria: eksperyment
Miejsce Nazwisko i imię
I
II
III

Nazwa szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła
Mendrela Adrian
II w Pawłowicach
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KoKozłowska Patrycja
ściuszki w Wieluniu
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Złotym
Jędrzejowska Kamila
Stoku

Najciekawsze, nagrodzone fotografie kolejnych edycji konkursu były prezentowane na
Europejskich Festiwalach „Science on Stage”: w Grenoble w 2007 r., w Kopenhadze
w 2011 r., w Słubicach – Frankfurcie nad Odrą w 2013 r.
Zdjęcia z Ogólnopolskich konkursów fizyczno-fotograficznych „Zjawiska fizyczne
wokół nas” są również publikowane w Biuletynach Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – „NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH”. Archiwalne prezentacje nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć można obejrzeć
na stronie www.zjawiska-fizyczne.cba.pl.
Prezentacja nagrodzonych zdjęć ostatniej edycji jest dostępna na stronie
www.mdk-wielun.pl

