
Regulamin konkursu fotograficznego 

,, Jesień w uczniowskim obiektywie”

dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach wraz z rodzicami.

,, Każdy uczeń podczas jesieni ma ulubione miejsca wypoczynku i spacerów dokąd chętnie wybiera

się z rodziną. Zachęcamy do wspólnych wycieczek podczas, których będziecie

mogli uwiecznić w obiektywie aparatu piękno jesiennej przyrody.”

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach, 

ul. Szkolna 2, 32-048 Jerzmanowice. 

Koordynatorzy konkursu: 

- Marta Karcz-klasy pierwsze

- Grażyna Piwowarczyk-klasy drugie

- Justyna Zgoda-klasy trzecie

CELE KONKURSU

1.Rozbudzanie zainteresowań uczniów, ukazywanie różnorodności piękna przyrody podczas jesieni 

oraz obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

2.Poszerzanie wiedzy uczniów na temat krajobrazu.

3.Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród uczniów.

4.Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z rodziną.

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Jerzmanowicach wraz z 

rodzicami.

TEMAT I ZASADY KONKURSU

 

1. W konkursie mogą wziąć udział autorskie zdjęcia uczniów, które wcześniej nigdzie nie 

zostały publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

2. Przy ocenie będzie brana pod uwagę zgodność zdjęcia z tematyką konkursu, przede 

wszystkim uwzględnienie tematyki jesiennej, a także oryginalność 



i pomysłowość.

3. Do konkursu można zgłosić jedno zdjęcie poświęcone tematyce jesiennej.

4. Konkurs realizowany jest dwuetapowo: etap klasowy i etap międzyklasowy.

 

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA PRAC

1. Uczeń do konkursu zgłasza wywołane zdjęcie w ilości 1 szt. w formacie nie mniejszym niż 20 x 

15  i nie większym niż 35 x 40  przedstawiające krajobraz jesienny bez osób na zdjęciach.

2. Wywołane zdjęcie należy dostarczyć  w foliowym worku, gdyż zdjęcia te muszą zostać poddane  

kwarantannie.

3. Do zdjęć należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko autora oraz klasę.

4. Uczeń dostarcza zdjęcie do swojego wychowawcy klasy w terminie do 26.10.2020 r.

5. Wychowawcy spośród zgłoszonych zdjęć wybierają dwa, które następnie przekazują do 

koordynatorów konkursu z poszczególnych klas do 27.10.2020 r.

6. Zdjęcia oceni jury powołane przez Organizatora.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 04.11.2020 r.

8. Lista nagrodzonych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły/ FB szkoły.

9. Termin i sposób wręczenia  nagród  rzeczowych zostanie podany przez organizatora po 

ogłoszeniu wyników.

10. Zgłoszone do konkursu zdjęcia zostaną umieszczone  w galerii prac uczniów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Zgłoszenie zdjęcia  do Konkursu i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest 

jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego późniejsze wykorzystanie przez Organizatora

niezależnie od tego czy autor zdjęcia został laureatem konkursu czy nie. 

2. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do nieodpłatnego korzystania 

i rozporządzania zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami, w tym umieszczenia na FB 

i stronie internetowej szkoły.

3. Zgłoszenie do Konkursu  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  wykorzystanie 

podanych danych osobowych przez Organizatora konkursu i na potrzeby niniejszego 

konkursu.Administratorem danych uczniów jest Zespół Szkół w Jerzmanowicach.


