
„CZŁOWIEK OBOK MNIE” 

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego 

Świat przez ostatni rok uległ widocznym przeobrażeniom. Zmodyfikowane zostały sposoby 
komunikacji, wykonywania codziennych zadań . Każdy aspekt naszego życia został nimi 
dotknięty. W czasie nauki i pracy zdalnej brakowało nam wielu rzeczy, ale chyba najbardziej 
brakowało nam drugiego człowieka. I właśnie o człowieka chcemy w tym konkursie zapytać. 
Czekamy na wypowiedzi fotograficzne od wszystkich tych, którzy zechcą się nimi z nami i 
innymi podzielić. 

 

1. Cele konkursu  

• Rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji drugiego człowieka                                               
i dokumentowania fotograficznego jego poczynań , 

• Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, 

• Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 

2. Postanowienia Ogólne  

• Konkurs skierowany do uczniów SP82 z kl. I-VI  

• Konkurs trwa od dnia 24 maja do 9 czerwca 2021 roku (czas przesłania prac 

Konkursu).  

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

• Zgłoszenie każdego z uczestników może zawierać 1-2 zdjęcia w formacie jpg,                 
nie można dokonywać fotomontaży. 

• Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace własnego autorstwa, które nie były 

nagradzane ani wyróżnione w innych konkursach fotograficznych.  

• Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 

wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.  

• Zgłoszenie pracy + dodatkowe informacje  ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, 

klasa)  następuje poprzez przesłanie na adres e-mail Organizatora: 

jcegielska@sp82.edu.pl do dn.9 czerwca 2021r. W  temacie wiadomości 

należy wpisać Konkurs „Człowiek obok mnie” oraz imię i nazwisko zgłaszającego. 

• Dodatkowo proszę napisać w e -dzienniku Librus wiadomość  do p. Joanny Cegielskiej 

o przesłaniu pracy na pocztę . 

• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osobę 
przystępującą do konkursu na nieodpłatną publikację pracy konkursowej (w prasie, na 
stronie https://sp82.edupage.org/ oraz na kanale youtube). 
 

4. Ocena prac i nagrody 

• Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów wyłoni laureatów w czasie 
swojego posiedzenia, które odbędzie się po 10 czerwca 2021r. 
Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę zgodność zdjęć                             
z tematem konkursu, pomysł i kreatywność  

• Wyniki konkursu będą podane 15 czerwca 2021 na stronie sp82.edupage.org 

• Nagrody i wyróżnienia będą przyznane z podziałem na kl. I-III  i  kl. IV-VI. 
 

                                                        ZAPRASZAMY 😊 

mailto:jcegielska@sp82.edu.pl

