
Przemyśl, 30.10.2017 r.

ZPK.EP-600/2/8

Protokół komisji konkursowej
z oceny prac fotograficznych 

przesłanych w ramach III edycji konkursu fotograficznego „Krajobraz marzeń”

Organizator: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

W  dniu  7.09.2017  r.  do  szkół  podstawowych  oraz  gimnazjalnych  z  terenu  Parków
Krajobrazowych:  „Lasy  Janowskie”,  Południworoztoczańskiego  oraz  Puszczy  Solskiej  zostały
przesłane  informacje  o  III  edycji  konkursu  fotograficznego  „Krajobraz  marzeń”.  Ponadto
informację  o  konkursie  umieszczono  na  stronie  internetowej  Zespołu  oraz  na  profilu  portalu
społecznościowego Facebook.

Zaproszenie  do  konkursu  otrzymały  24  szkoły.  Do  dnia,  w  którym  upływał  termin
nadsyłania prac, czyli 25.10.2017 r. , wpłynęło łącznie 52 zgłoszenia

– Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” – 3 szkoły (7 uczniów, łącznie 18 zdjęć)
– Południworoztoczański Park Krajobrazowy – 2 szkoły (20 uczniów, 45 zdjęć)
– Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – 3 szkoły (24 uczniów, 61 zdjęć)

oraz 
– Szkoła Podstawowa w Ustrzykach Dolnych z terenu Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, 

nieobjętego tegoroczną edycją konkursu - w związku z niezgodnością z Regulaminem 
konkursowym prace nie zostały wzięte pod uwagę przy ocenie (1 uczeń, 3 zdjęcia)

Łącznie udział w konkursie wzięło 52 uczniów (127 zdjęć).

Komisja w składzie:

Przewodniczący :
1. Ewelina Krupa –  st. spec. ds. edukacji, turystyki i rekreacji w ZPK w Przemyślu

Członkowie:
2. Pan Pavlo Bishko – fotograf dokumentalny

3. Pan Paweł Husarz – fotograf, właściciel studia fotograficznego FOTO HUSARZ

4. Pan Grzegorz Karnas – fotograf, podróżnik

dnia  30.10.2017  r.  dokonała  oceny  nadesłanych  fotografii,  biorąc  pod  uwagę  m.in.  zgodność
tematyki fotografii z tematyką określoną w Regulaminie, jakość oraz kompozycję obrazu

Po ocenie zdjęć przez każdego z członków komisji wyłoniono najlepsze prace:

           ______________________________________________________________           
           Wydrukowano na papierze ekologicznym w 100% wykonanym z makulatury.



KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE

miejsce I
– Bartłomiej Ważny, kl. VI b, SP w Horyńcu-Zdroju, "Mgła spowiła Roztocze" 

miejsce II
– Kornelia Nowak, kl. VI a, SP w Narolu, "Leśny poranek" 

miejsce III 
– Emilia Gmiterek, kl. VI, SP w Narolu, "Łąkowa dolina" 

Dodatkowo przyznano równoległe wyróżnienia:

– Jan Rawski, kl. VII b, SP w Horyńcu-Zdroju, "Pejzaż liryczny" 
– Natalia Cerna, kl. V, SP w Pysznicy, "Stawy na Kochanach" 

KATEGORIA GIMNAZJA 

miejsce I
– Martyna Blat, kl. III, Gimnazjum w Pysznicy, "Wrzos"

miejsce II
– Anna Szałańska, kl. III,  Gimnazjum w Rudzie Różanieckiej, „Droga”

miejsce III
– Wiktoria Kosak, kl. III a, Gimnazjum w Horyńcu-Zdroju, „Bajki z mchu i paproci”

Dodatkowo przyznano wyróżnienie:

– Izabela Gajda, kl. III, Gimnazjum w Jastkowicach, „Park Charzewicki”

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. …......................................................

2. …......................................................

3. …......................................................

4. ..........................................................

           ______________________________________________________________           
           Wydrukowano na papierze ekologicznym w 100% wykonanym z makulatury.


