
Regulamin konkursu fotograficznego „Złota polska jesień…” 

 

1. Cele konkursu: 

 rozwijanie umiejętności obserwacji świata  
 umożliwienie prezentacji własnych zainteresowań i talentów 
 uwrażliwienie na odbiór środowiska naturalnego w zakresie estetycznym                        

i ekologicznym 
 aktywizacja uczniów i rodziców 
 rozwój pasji fotograficznej 

 
2. Zasady uczestnictwa: 

 adresatami konkursu są uczniowie i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Obicach 
 konkurs jest realizowany w trzech kategoriach: uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-

VII oraz rodzice 
 zadanie konkursowe to wykonanie zdjęć ukazujących przyrodę w okresie jesiennym 

(fotografie mogą przedstawiać las, pola, prace ludzi, grzyby, liście, owoce, babie lato 
itp. – wszystko zależy od wyobraźni)  

 uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3, oryginalne, wykonane samodzielnie zdjęcia, 
które są jego własnością i do których żadnych roszczeń nie mogą mieć osoby trzecie 

 do zdjęcia należy dołączyć krótki opis zawierający miejsce, datę wykonania fotografii i 
ewentualnie jego tytuł   

 udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego warunków 
 twórca zdjęcia wyraża zgodę na jego opublikowanie na stronie internetowej szkoły z 

podaniem danych osobowych (możliwa także publikacja na stronie internetowej 
UMiG w Morawicy oraz w gazecie lokalnej „Wiadomości Morawickie”) 

 wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
danych osobowych uczestnika (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych.) 

 
3. Komisja Konkursowa oceniać będzie: 

 realizację kryterium tematycznego 
 pomysłowość autora 
 walory artystyczne 
 jakość zdjęcia 

4. Zgłoszenie: 

 Zdjęcie należy przesłać do 31 października 2021 roku na adres mailowy: 
piwowarskamiroslawa@gmail.com wpisując w temacie „Konkurs fotograficzny” lub 
na e-dziennik lub Teamsa na nazwisko Mirosława Piwowarska. 
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5. Ogłoszenie wyników. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 15 listopada 2021 
roku. Laureaci miejsc I-III otrzymają dyplomy, zaś wszyscy uczniowie dodatkowo  punkty z 
zachowania (według regulaminu oceniania). Najciekawsze prace zostaną ponadto 
umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

                                                                                   M.Piwowarska, K.Skrobisz 


