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Regulamin międzyszkolnego konkursu fotograficznego 

„Wiosna w obiektywie” 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie 

Marta Wilk - Wierzbińska 

Cele 

 Ukazanie bogactwa przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.  

 Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody. 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii; kształcenie 

wrażliwości artystycznej. 

 Kształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.  

Uczestnicy: 

 Uczniowie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Kategorie wiekowe: 

 Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych 

 Gimnazjum 

 Szkoła ponadgimnazjalna 

Warunki uczestnictwa: 

1. Zadaniem autorów prac jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii zjawisk 

przyrodniczych. 

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

3. Nad pracami czuwa nauczyciel prowadzący pracę konkursową.  

4. Pracę opisuje się na odwrocie według następującego wzoru:  

Tytuł pracy  

Imię i nazwisko autora. 

Klasa.  

Nazwa szkoły. 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.  
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Data i miejsce wykonania zdjęcia.  

5. Autorzy prac dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie  

z załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

6. Dostarczone prace nie będą zwracane. 

7. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 10x15 oraz większy 

niż 18x24. 

8. Jeden autor może dostarczyć do 3 zdjęć. 

9. Fotografie, na których znajdować się będą oznaczenia (daty) będą 

dyskwalifikowane. 

 

Termin: 

 Prace należy przekazać osobiście pani Marcie Wilk - Wierzbińskiej           

do 15 maja lub do sekretariatu szkoły.  

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy 

ul. Artylerzystów 13 

88 – 190 Barcin 

 

Ogłoszenie wyników: 

 Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez organizatora. 

Decyzje jury są ostateczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 

stronie internetowej szkoły. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach 

telefonicznie lub przez e – mail szkoły.  

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że uczestnik 

jest autorem pracy, przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu  oraz dołącza 

załącznik nr 1.   

2. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, 

który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji w materiałach 
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związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 

Brzechwy z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. 

3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w materiałach 

szkolnych oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 

Brzechwy. 

4. Zdjęcia będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku szkoły. 

 

Informacje o konkursie można uzyskać:  

Marta Wilk – Wierzbińska 

Tel. 668 696 468 

 

 

Oświadczenie 

 

Imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………… 

Szkoła 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 

„Wiosna w obiektywie” zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych 

osobowych (test jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

Czytelny podpis uczestnika konkursu   Podpis prawnego opiekuna 

 

……………………………….………..   ……………………………. 


