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ZAPROSZENIE DLA SZKOLNYCH KÓŁ LOP
Szanowni Państwo,

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny oraz Zarząd Okręgu Łódzkiego LOP zapraszają
Państwa do współpracy przy redakcji treści ogólnopolskiego miesięcznika Ligi Ochrony Przyrody
– Przyroda Polska.
Informacje o akcji
Zadaniem, które czeka na Państwa uczniów jest przygotowanie artykułu prasowego dla ogólnopolskiego
miesięcznika Przyroda Polska. Do 10 dnia każdego miesiąca wybierzemy jeden spośród nadesłanych na adres
Zarządu Głównego LOP artykułów. Pozostałe teksty jeżeli spełnią kryterium artykułu dziennikarskiego, a autorzy
wyrażą zgodę zostaną opublikowane na stronie Ligi Ochrony Przyrody. Wspomniany artykuł powinien posiadać ok.
3000 znaków i być zilustrowany przynajmniej 2 fotografiami (wykonanymi przez autorów). Uczniowie mogą
pracować nad artykułem w dwuosobowych zespołach lub indywidualnie. Teksty powinny dotyczyć wybranego
miejsca, obszaru lub elementu interesującego pod względem przyrodniczym (np. rezerwat, zbiornik wodny,
stanowisko występowania ciekawych roślin/zwierząt/grzybów, obszar Natura 2000, tereny podmokłe, park,
budynek,

w którym zamieszkują nietoperze itp.) w pobliżu miejsca zamieszkania uczniów opisujący np. jego

historię, rolę w ekosystemie, znaczenie dla człowieka i lokalnej społeczności, własne przeżycia uczniów związane z
obcowaniem z przyrodą, ewentualne problemy i zagrożenia, które mogą dotykać przedmiot artykułu. Teksty mogą
również dotyczyć innych zagadnień związanych z lokalną ochroną przyrody. Temat artykułu uczniowie wybierają
samodzielnie przy wsparciu nauczyciela.
Zachęcamy do skorzystania z materiałów warsztatowych dot. przygotowania tekstów dziennikarskich o tematyce
przyrodniczej powstałych w ramach projektu „Odkrywamy Przyrodnicze Skarby Mazowsza” (warsztat pracy
dziennikarza, plener fotograficzny, warsztaty dot. selekcji i obróbki graficznej zdjęć, warsztaty przyrodnicze w
terenie) dostępnych na stronie internetowej LOP.
Akcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i
prowadzona będzie w roku szkolnym 2013/2014.
Warunkiem przyjęcia artykułu do oceny przez Redakcję Przyrody Polskiej jest spełnienie wymagań technicznych
dot. przesyłanych tekstów wypunktowanych na 2 stronie zaproszenia, wypełnienie przez nauczyciela tabeli z
danymi kontaktowymi znajdującej się z drugiej strony zaproszenia oraz załącznika dołączonego do niniejszego
zaproszenia dot. praw autorskich. Zarówno tabela z danymi kontaktowymi w wersji elektronicznej jak i skan
podpisanego oświadczenia dot. praw autorskich powinny być przesłane wraz z proponowanym do publikacji
tekstem oraz fotografiami ilustrującymi tekst na adres zg@lop.org.pl.
Artykuły, które zostaną opublikowane na łamach miesięcznika Przyroda Polska, wybrane będą na normalnych

zasadach przyjętych w redakcji Przyrody Polskiej przez zespół redakcyjny.
Ocenie podlegać będą m.in.:
 zgodność z tematyką miesięcznika,
 wartość merytoryczna,
 atrakcyjność dla odbiorcy,
 poprawność językowa
Autorzy artykułów, które ukażą się drukiem w miesięczniku Przyroda Polska, otrzymają 1 egzemplarz
Przyrody Polskiej. 1 egzemplarz otrzymają również rodzice ucznia, nauczyciel prowadzący ucznia oraz
szkoła, w której uczy się autor/autorzy.
Autor artykułu opublikowanego w Przyrodzie Polskiej otrzyma również honorarium autorskie w wysokości
250 złotych brutto (w przypadku gdy artykułu ma dwóch autorów honorarium jest dzielone na dwie równe
części). Wysokość honorarium może ulec zmianie w trakcie trwania akcji.

Szkoła (pełna nazwa)
Adres szkoły
Nr telefonu do szkoły

E-mail szkoły

Imię i nazwisko opiekuna grupy –
szkolnego koordynatora projektu
Nr telefonu do opiekuna
grupy

E-mail opiekuna grupy

WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. PRZESYŁANYCH TEKSTÓW
Artykuł powinien:
 obejmować tekst o objętości od 2500 do 4000 znaków (przesłany w pliku doc/docx),
 zawierać co najmniej 2 fotografie, rysunki lub inne materiały graficzne – własne prace autora tekstu (przesłane w
pliku jpg),
 posiadać tytuł,
 zawierać dane autora/autorów – maksymalnie dwóch autorów (imiona i nazwiska wszystkich członków zespołu i
opiekuna, nazwę i adres placówki, z której pochodzą),
 być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez nauczyciela opiekuna autora (możliwe jest
przesłanie linku do serwera, z którego będziemy mogli pobrać pliki).

ZAPRASZAMY

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że artykuł (zarówno tekst jak i zdjęcia/rysunki) złożony przez:
(nazwa szkoły) ……………………………………………………………………………….
(adres szkoły)…………………………………………………………………………………
został przygotowany samodzielnie przez zespół składający się z uczniów/ucznia pod
moją opieką
(imiona i nazwiska)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Osobiste jak i majątkowe prawa autorskie do pracy nie są ograniczone w zakresie
objętym niniejszym oświadczeniem. Utwór jest oryginalny, nie zawiera zapożyczeń z
innych dzieł, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Ligi Ochrony Przyrody
oraz nie narusza żadnych praw osób trzecich. Wszystkie przytoczone w pracy teksty
dosłowne innych autorów udokumentowane zostały w formie cytatów z podaniem ich
źródła.
Wyrażam zgodę na dokonanie przez Ligę Ochrony Przyrody zmian w artykule, bez
wcześniejszej konsultacji z autorami i bez konieczności uzyskania ich zgody w
zakresie jaki będzie niezbędny do zredagowania tekstu na potrzeby publikacji w
miesięczniku Przyroda Polska.
Wyrażam również zgodę na nieodpłatne opublikowanie artykułu na stronie
internetowej www.lop.org.pl.
Zakwalifikowanie artykułu do publikacji oznacza, że autorzy udzielają Lidzie
Ochrony Przyrody bezterminowej licencji do publikacji artykułu w prasie w wersji
papierowej i elektronicznej na terenie Polski.
…………………………….
podpis opiekuna zespołu

