
                          Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 

 

,, Piękna moja Mała Ojczyzna’’ 

1. Organizatorem konkursu Szkoła Podstawowa w Jabłkowie .                                                

Koordynatorami konkursu są – p. Ewa Grzelczyk i p. Małgorzata Przybysz 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas III- VI . 

3. Cele konkursu: 

     -  rozwijanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny” i kształtowanie dumy ze swojej                

miejscowości; 

 -uwrażliwianie uczniów na  walory przyrodnicze i turystyczne najbliższej okolicy, 

- poszerzenie wiadomości historycznych na temat zabytków regionu,  

- doskonalenie umiejętności fotograficznych 

- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji. 

4. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy ( piękne, ciekawe miejsca) ,                                         

zabytki,     (np. kościoły, pałace- zewnątrz lub wnętrze, figury przydrożne, kapliczki itp.)                               

pomniki przyrody,(np. pojedyncze drzewa, aleje drzew, głazy narzutowe itp.),                                      

miejsca pamięci. 

5. Każdy z autorów może dostarczyć 1 fotografię o wymiarach 15x21cm. Zdjęcie należy umieścić w 

kopercie oraz dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, tytułem pracy, miejscem 

wykonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia. 

6. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane. 

7. Technika wykonania prac jest dowolna.( aparat lub telefon komórkowy). 

8. Prace należy dostarczać od 10.10.2016r. do 02.11  2016 roku do p. E. Grzelczyk lub                           

p.  M. Przybysz.  

9.  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi  10.11.16r. (termin może ulec zmianie). 

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Prace nie podlegają zwrotowi Decyzje jury 

są ostateczne. 

11. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody . 

12. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do jury konkursu.  

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

14. Organizatorzy konkursu zwracają się z prośbą o dostarczenie (w miarę możliwości) prac na płycie 

CD-celem prezentacji fotografii na stronie internetowej szkoły (nie jest to warunek uczestnictwa w 

konkursie). 

Życzymy powodzenia!                                                                   



Jabłkowo, dnia...................................... 

 

............................................................... 

imię i nazwisko 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie pod tytułem: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

zostało wykonane przeze mnie samodzielnie.  

 

 

.................................................................... 

podpis 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka zdjęcia: 

 

- imię i nazwisko autora………………………………………………………….. 

 

 - klasa ……………………………………………………………………………. 

 

- tytuł zdjęcia ……………………………………………………………………. 

 

- miejsce wykonania zdjęcia……………………………………………………….. 

 

 


