
 

Regulamin trzyetapowego szkolnego konkursu fotograficznego, 

pod tytułem „Spacer w obiektywie”. 
 

Temat konkursu: 

 prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody podczas spacerów. 

Cele konkursu: 

 budzenie zainteresowań przyrodą i zachodzącymi w niej zmianami związanymi 

z porą roku; 

 zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony; 

 rozwijanie wrażliwości artystycznej u dzieci od najmłodszych lat; 

 rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów; 

 rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu; 

 prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii. 

Etapy konkursu: 

 I etap pod tytułem „Złota Polska Jesień” od 23 września do 23 listopada 2021 roku; 

 II etap pod tytułem „Zimowe krajobrazy” od 21 grudnia do 21 lutego 2022 roku; 

 III etap pod tytułem „Wiosenne Przebudzenie” od 21 marca do 21 maja 2022 roku. 

Zasady ogólne: 

 przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie (przez 

jednego autora), będące oryginałami; 

 nad pracami czuwa nauczyciel organizujący konkurs; 

 prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, klasa); 

 rodzice/opiekunowie prawni uczestników wypełniają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu; 

 prace będą zwracane autorom; 

 udział w konkursie jest dobrowolny; 

 wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie szkoły. 



 

Zasady konkursu: 

 udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas 1 - 4 zapisani do świetlicy 

szkolnej; 

 chęć udziału w konkursie uczniowie zgłaszają do swoich wychowawców; 

 przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym 

tytułem; 

 każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię w formacie A4 

(wydrukowaną lub wywołaną u fotografa) wraz z załącznikiem do regulaminu; 

 fotografie konkursowe nie mogą zawierać wizerunku człowieka; 

 fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, np. litery 

lub cyfry będą dyskwalifikowane. 

Terminy i warunki dostarczenia: 

 prace wykonane zgodnie z wymogami konkursu oraz załącznik do regulaminu 

należy przynieść do sali nr 23 (drugie piętro) w wyznaczonym terminie dla 

danego etapu. 

Ogłoszenie wyników i nagrody: 

 oceny prac dokona jury składające się z nauczycieli świetlicy; 

 decyzja jury jest ostateczna; 

 zwycięzców wyłonimy w czterech kategoriach wiekowych: 

- dla klas pierwszych, 

- dla klas drugich, 

- dla klas trzecich, 

- dla klas czwartych. 

 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły. 
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