
 

 

Szkolny konkurs fotograficzny        

„Zimowa okolica w obiektywie”   
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego:                                                

 

I. Organizator: Szkoła Podstawowa w Myśliwcu 

    koordynator konkursu: Andrzej Grabowski (andrzejgrabowski@mysliwiec.szkola.pl)   

 

II. Uczestnicy: uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Myśliwcu 

 

III. Tematyka: Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia, którego tematyka wiąże się z podanym  

tytułem „Zimowa okolica w obiektywie”. 

 

IV. Cele: Głównym celem konkursu jest ukazanie uroku polskiej zimy, a także popularyzowanie 

fotografii jako sposobu na ukazanie piękna otaczającej nas przyrody. 

      Ponadto konkurs ma na celu: 

      - rozbudzenie zainteresowań własnym miejscem zamieszkania i okolicą; 

      - uwrażliwienie na piękno pory roku jaką jest zima w mojej okolicy; 

      - rozwijanie wrażliwości artystycznej; 

      - rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania czasu wolnego; 

      - umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. 

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia przedstawiające krajobraz 

zimowy najbliższej swojej okolicy, na zdjęciu można przedstawić zarówno przyrodę, architekturę, 

jak i osoby. Na zdjęciu watro ukazać detale związane z pięknem zimowego krajobrazu (np. padający 

śnieg, sople lodu, ośnieżone drzewa, zima nocą, zwierzęta w zimowej scenerii, zachód i wschód 

słońca zimą). 

2. Jury powołane przez organizatora spośród nadesłanych zdjęć przez uczestnika konkursu wybiera 

jedno, które będzie zdjęciem finałowym. Z finałowych zdjęć komisja konkursowa wybierze 3 

najatrakcyjniejsze zdjęcia oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach: 

 - uczniowie klas I-III  

 - uczniowie klas IV-VIII 

3. Format prac: zdjęcia w formacie pliku graficznego należy przesłać drogą e-mail do koordynatora 

konkursu na adres andrzejgrabowski@mysliwiec.szkola.pl wraz ze zdjęciem proszę przesłać 

informację z nazwą miejscowości, w której zostało wykonane zdjęcie. 

4. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej 

pracy, co oznacza, że zgłoszona przez niego praca została wykonana osobiście i nie jest kopią 

fotografii stworzonej przez inne osoby, a także nie narusza praw autorskich osób trzecich, fotografia 

nie może być modyfikowana w programach graficznych; Zdjęcia niezgodne z regulaminem nie będą 

oceniane przez jury. 

5. Czas realizacji: ostateczny termin przesyłania zdjęć upływa z dniem 24.02.2023 r. 

6. Ocena prac: komisja konkursowa w szczególności będzie zwracać uwagę na: walory merytoryczne 

(zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze) oraz walory artystyczne - ogólne wrażenie, 

pomysłowość, oryginalne podejście do tematyki (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu), 
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  estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia). Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

nastąpi 15 marca 2023 r.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Lista 

nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. 

7. Zdjęcia przesłane na konkurs zostają własnością organizatora konkursu. 

    Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

                                                                                                         Serdecznie zapraszam! 

                                                                                         Andrzej Grabowski – koordynator konkursu 

 


