
     Kołaczkowo, dnia 2.11.2011 r.

                                  Dyrektor Placówki
                                                  ...........................................
                                                 ...........................................
                                                   ...........................................

Komitet Organizacyjny Konkursu Fotograficznego „ Świat w obiektywie”, zaprasza 
do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Konkurs  przeprowadzony  jest  przy  współudziale   Starostwa  Powiatowego
we Wrześni. 

Konkurs  adresowany  jest  do  wychowanków  placówek  opiekuńczo  – 
wychowawczych,  szkół  specjalnych  oraz  młodzieży  przebywającej  w  świetlicach 
terapeutyczno – środowiskowych.

Tematyka  Konkursu  jest  bardzo  obszerna,  co  pozwala  na,  wzięcie  udziału
jak największej ilości młodzieży.

W obecnej edycji Konkursu uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z trzech grup 
tematycznych

a) „ Człowiek i świat”
b) „ Przyroda wokół nas”
c) „ Wydarzenia”

Placówki,  które  przystąpiły  do  konkursu  winny  przesłać  prace  konkursowe  do 
15  luty 2012 r.

Rozstrzygnięcie oraz wyłonienie laureatów w poszczególnych kategoriach odbędzie 
się  do  końca  lutego  2012r.  Zwycięzcy  konkursu  otrzymają  dyplomy  oraz  nagrody 
indywidualne. Wyróżnione placówki uhonorowane zostaną dyplomami.

Wyrażamy przekonanie, że w tegorocznej edycji nie zabraknie Waszej Placówki, 
dzięki czemu umożliwi się wychowankom aktywny udział w tej dydaktycznej zabawie.

W załączeniu przesyłamy wyciąg z Regulaminu Konkursu:
1. hasłem tej edycji jest: „ Świat w obiektywie”
2. prace indywidualne wraz z listami imiennych uczestników ( z podziałem na grupy 

tematyczne) należy przesłać do 15.02.2012 r.
Każda praca powinna być oznaczona pieczątką placówki, kategorią uczestnika oraz 
imieniem i nazwiskiem wykonawcy, a także tytułem.

     3.    prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
            organizator Konkursu zastrzegą sobie prawo do ich wystawienia i publikowania.
     4.    prace  oceni Jury powołane przez Organizatorów.
     5.    wyniki zostaną ogłoszone do 29  lutego 2012 r.

Każda placówka otrzyma listę imienną wszystkich uczestników wraz z kolejnością 
najlepszych prac indywidualnych.

Mamy nadzieję, że tegoroczny Konkurs przybliży Waszej młodzieży tematykę 
związaną  z  fotografią,  z  umiejętnością  patrzenia  na  świat  i  dostrzegania  w  nim  rzeczy 
ważnych dla każdego z nas.

Dane  kontaktowe:  Ośrodek  Wspomagania  Dziecka  i  Rodziny  w  Kołaczkowie 
Plac Reymonta 4, 62-306 Kołaczkowo, telefon 061 4385-347

                                                                                                                 Z poważaniem
za Komitet Organizacyjny
Konkursu Fotograficznego

                                                                                                          „ Świat w Obiektywie”


