
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT: „PIĘKNO MOJEJ OKOLICY ” 

I. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Żychlinie.  

II. Koordynator konkursu: nauczyciel geografii i fizyki – mgr inż. Gabriela Mazurek.
III. Uczestnicy: uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych z terenu gminy Żychlin.
IV. Cele konkursu:
 a) promowanie walorów przyrodniczych własnego regionu, 
b)  rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą najbliższej okolicy, 
c)  rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii, 
d)  zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury. 
e)  promowanie szkół w środowisku lokalnym.
V. Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnik może zgłosić jedno, oryginalne, wykonane samodzielnie zdjęcie, które jest jego 
własnością i do którego żadnych roszczeń nie mogą mieć osoby trzecie. 
2. Zadanie konkursowe to wykonanie zdjęcia zgodnie z tematem.
3. Zdjęcie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: fizyka.geografia1@op.pl z dopiskiem  
„Konkurs Fotograficzny -  Piękno mojej okolicy”.
4. Praca powinna mieć dołączoną w formie załącznika 2- kartę zawierającą imię i nazwisko autora, 
klasę i nazwę szkoły. Należy również podać miejsce i datę wykonania fotografii. 
5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, nie spełniających 
kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 
VI. Terminarz
Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora wraz z Oświadczeniem - załącznik nr 1 
i załącznik 2 należy przesłać do dnia 13 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
do 21 maja 2021 r. 

VII. Komisja oceniająca
1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą.
2. Decyzje jury są ostateczne. 
3. Zadaniem Komisji oceniającej jest:
a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, 
b) ocena zgłoszonych fotografii, 
c) przyznanie nagród,
d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę. 
4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 
a) trafność doboru tematu do tytułu konkursu,
b) oryginalność, 
c) pomysłowość,
d) estetyka.
5. Decyzje Jury są ostateczne.

IX. Nagrody i wyróżnienia

1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.         
2. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania miejsc ex aequo i wyróżnień 
w przypadku zgłoszenia dużej ilości prac konkursowych. 



3. Nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane w środowisku lokalnym. 

X. Postanowienia końcowe 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą rodzica uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Załącznik nr 1.
2. Dane uczestników będą chronione zgodnie z wymieniona ustawą.


