
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„JĘZYK OJCZYSTY WOKÓŁ NAS” 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 

Cele konkursu: 

• Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

• Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 

• Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

• Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów. 

Termin konkursu: od 20 listopada 2017r. do 09 lutego 2018 r. 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń SP 342 z klas IV - VII, który pasjonuje się fotografią 

artystyczną. 

Zasady konkursu i oceniania: 

a) Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane przez uczestników konkursu 

samodzielnie ( bez pomocy osób dorosłych). 

b) Uczestnik konkursu musi posiadać pełne prawa autorskie do nadesłanych zdjęć i pisemną 

zgodę do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku wszystkich widocznych na zbliżeniu osób ( 

możliwych do rozpoznania). 

c) Nie mogą być poddane obróbce komputerowej. 

d) Temat zdjęć musi być zgodny z tematem konkursu. 

e) Zdjęcia wykonane mogą być dowolnym aparatem. 

f) Każdy uczestnik może złożyć do 5 zdjęć. 

g) Zdjęcia uczestnicy konkursu składają do 09 lutego 2018 roku u Organizatorów konkursu.  

h) Fotografie biorące udział w konkursie muszą być złożone w formie 

papierowej ( wywołanej w profesjonalnym punkcie obróbki fotograficznej lub wydrukowanej na 

dobrej jakości drukarce) w formacie nie mniejszym niż 15 x 21cm). 

i) Każde zdjęcie musi być opisane na odwrocie (tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, klasa). 

j) Ocenie podlegać będą: pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania, ogólne wrażenie 

artystyczne. 

k) Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w której składzie znajdą się 

przedstawiciele Grona Pedagogicznego oraz uczniów. 

Nagrody: 

Laureaci konkursu (I, II, III m-ce oraz wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe 

dyplomy. 



 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż wyżej wspomniany.  

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady powyższego 

regulaminu oraz na publikację zdjęć na szkolnej stronie internetowej i ich prezentację podczas 

szkolnej wystawy. 

Wszelkie sprawy, które nie zostały ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu.  

 

Organizatorzy konkursu 
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