FOTON 87, Zima 2004

73

KOMUNIKAT
Konkursy fotograficzne

Z okazji Światowego Roku Fizyki PTF ogłasza:
Konkurs fizyczno-fotograficzny pod nazwą „Fotografujemy zjawiska fizyczne” przeprowadzony we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce.
Organizatorami konkursu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne.
Kontakt: mgr Maria Dobkowska, koordynator
e-mail: mariado@interia.pl

Koło Młodych Fizyków przy MDK w Wieluniu ogłasza:
III Ogólnopolski konkurs fizyczno-fotograficzny „Zjawiska fizyczne wokół nas”
Oferta dla uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Organizatorzy konkursu: Starosta wieluński, Młodzieżowy Dom
Kultury („Domek Harcerza”) w Wieluniu, Koło Młodych Fizyków
przy MDK w Wieluniu
Warunki udziału w konkursie
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie do
Młodzieżowego Domu Kultury WŁASNORĘCZNIE WYKONANYCH ZDJĘĆ,
przedstawiających dowolnie wybrane zjawiska fizyczne, dostrzeżone w otaczającej przyrodzie lub świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia
eksperymencie.
Oczekujemy od Was na fotografie barwne lub czarno-białe wyłącznie formatu
13 × 18 cm i poprawne technicznie.
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Konkurs rozstrzygniemy w dwóch kategoriach:
a) fotografie przedstawiające określone zjawiska fizyczne
b) serie zdjęć ilustrujące eksperymenty fizyczne
Prosimy Was, abyście na odwrocie każdej fotografii podali: swoje nazwisko
i imię, nazwę szkoły, telefon (faks) i koniecznie nazwisko nauczyciela, jeśli prace wykonane były z jego pomocą.
Prosimy także, abyście na oddzielnie załączonej kartce podali nazwę zjawiska oraz zamieścili krótki opis swojego eksperymentu fizycznego. Ułatwi to
pracę komisji konkursowej, ale przede wszystkim unikniemy fałszywej interpretacji treści Waszych zdjęć.
Na fotografie oczekiwać będziemy do 14 maja 2005 r.
 O wynikach konkursu, laureatów i finalistów powiadomimy telefonicznie, natomiast nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania prześlemy pocztą.
 Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane w galerii Młodzieżowego Domu Kultury.
 Prac nadesłanych na konkurs nie odsyłamy, stanowią one własność organizatora i będą wykorzystywane na zajęciach w Kole Młodych Fizyków, które od
wielu lat funkcjonuje w MDK.
 Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych zdjęć z podaniem danych autora.
 Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych (np.
„ściągniętych” z Internetu).
Wierzymy, że udział w trzeciej już edycji konkursu fizyczno-fotograficznego będzie dla Was pasjonującą przygodą edukacyjną.
Informacji o konkursie udziela i prace przyjmuje:
Sekretariat MDK, ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń
tel.: (043) 843-87-80; e-mail: mdkwielun@wp.pl

