
Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja 

 w Dąbrowie. 

 

„Wiosenny Kadr – w moim ogrodzie” 

 

CELE KONKURSU Konkurs jest prowadzony w celu zagospodarowania czasu wolnego uczniów 

zainteresowania ich fotografią. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1.Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Samorząd Uczniowski  

2. Informacje o konkursie publikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz koncie szkoły na 

Facebook. 

 

KATEGORIE TEMATYCZNE: 

1. Przyroda (rośliny, zwierzęta, widoki - skadrowane w szerszym planie). 

2. Makrofotografia (rośliny, zwierzęta, przyroda nieożywiona - w zbliżeniu). 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs jest otwarty dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Dąbrowie. 

 

WARUNKI KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik automatycznie wyraża zgodę na publikację swojej pracy 

wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej szkoły, koncie szkoły na Facebook, 

na terenie szkoły w formie prezentacji multimedialnej lub gazetki ściennej. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących budzącą się do życia 

przyrodę.  

4. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub czarno-białych zapisanych w 

formie cyfrowej (plik JPG). Nie można dokonywać fotomontaży, stosować filtrów i przerabiać 

zdjęć w programach cyfrowych. 

5. Nadesłane prace muszą być aktualne i wykonane na najbliższym terenie (własny ogród, 

bezpośrednie otoczenie własnego domu).  

6. Uczniowie przesyłają  maksymalnie 2 fotografie (w formie elektronicznej na adres 

alachylinska@go2.pl) 

7. Każda fotografia  w tytule pliku (nazwie) powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko 

autora, tytuł fotografii. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie od 1 do 2 zdjęć łącznie w dowolnie 

wybranych kategoriach.   

 

TERMINARZ KONKURSU 

1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa do 4 maja 2020 r.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 15 maja 2020 r. 

3. Zwycięzcy konkursu będą poinformowani o wynikach za pośrednictwem poczty e-mail. 

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły oraz koncie szkoły 

na Facebook. 

4. Wszystkie prace mogą zostać zaprezentowane w szkole w formie prezentacji, gazetki 
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ściennej. 

 

NAGRODY 

1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator na podstawie głosowania komisji w składzie:  

- nauczyciele-opiekunowie konkursu: Renata Ćwioro-Fajardo, Alicja Chylińska, 

- nauczyciel plastyki: Ewa Krupa, 

- dyrektor szkoły: Krzysztof Potocki, 

- czterej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego nie biorący udziału w konkursie. 

      2.   Członkowie komisji dokonają oceny przyznając poszczególnym pracom ocenę punktową  w    

            zakresie od 1 do 5 punktów. 

      3.  Ocenie podlegać będą następujące kryteria: 

           - pomysłowość w wyborze obiektu, widoku, 

           - walory artystyczne pracy, 

           - umiejętności fotograficzne: kadrowanie, ostrość, światło. 

2. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć komisja wyłoni zwycięzców (miejsca I-III oraz 

wyróżnienie nagrodzone będą nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami).  

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestnika 

konkursu i nie mogą być to prace nagrodzone wcześniej w innych konkursach. 


