
 

        

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„PRZYRODA WOKÓŁ NAS" 

 
ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu 

 

CELE KONKURSU: 
1. Rozwijanie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem; 

2. Popularyzowanie piękna i różnorodności przyrody najbliższej okolicy; 

3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia i dokumentowania obserwacji przyrodniczych; 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży. 

 

ADRESACI KONKURSU: 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Zgierza. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU: 
1. Przedmiotem Konkursu są fotografie prezentujące piękno i różnorodność polskiej przyrody. 

 

2. Tematyka fotografii: 

I kategoria – obiekt przyrodniczy (roślina, zwierzę, grzyb, kwiat, owoc, szyszka itp.) 

II kategoria – krajobraz lub zjawisko przyrodnicze 

 

3. Fotografia musi spełniać następujące wymagania techniczne: 

  a) fotografia może być kolorowa lub czarno–biała,  

b) format fotografii: 20x30, 30x40 lub większy.     

 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie. 

 

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza 

się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

 

6. Jury przy ocenie fotografii będzie brało pod uwagę: 

 zgodności z tematem,  

 wrażenie artystyczne, 

 ciekawe, kreatywne ujęcie tematu, 

 atrakcyjność i oryginalność, 

 technikę wykonania fotografii. 

 

7. Fotografie konkursowe należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać 

nazwę szkoły, do której uczęszcza Uczestnik konkursu. 

Do każdej fotografii należy dołączyć KARTĘ UCZESTNICTWA  - załącznik 1 

 



 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

1. Fotografie konkursowe wraz z KARTĄ UCZESTNICTWA (załącznik 1) należy złożyć w 

sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu, ul. Leśmiana 1, do dnia 15.10.2021r. 

 

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.  

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana e-mailem lub telefonicznie do szkół 

uczniów biorących udział w konkursie.  

4. Dla wyróżnionych i laureatów/laureatek przewidziane są nagrody rzeczowe.  

5. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej oraz w mediach 

społecznościowych 

6. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości, o terminie której szkoły zostaną 

poinformowane. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację w mediach społecznościowych oraz 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu pracy konkursowej, podpisanej 

imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatora z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6.  Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres e-mailowy: 

jolaignaczak@interia.pl 
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Załącznik nr 1  

 

Karta uczestnictwa 

 

 MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „PRZYRODA WOKÓŁ NAS" 

 

Kategoria tematyczna  

Tytuł pracy  

Imię i nazwisko autora pracy  

Klasa  

Nazwa szkoły  

Adres mail szkoły  

Imię i nazwisko opiekuna konkursu  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie 

jego warunki; 

 moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii; 

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej cór-

ki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby kon-

kursu zgodnie z Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).  

 

…………………….                                         …………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


