
 

 

 

Konkurs fotografii dla dzieci młodzieży pod tytułem 

„Zabawy zimowe” 

 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?  

Wystarczy, aby Dzieci  i Młodzież podczas rodzinnego spaceru, wyjazdu, 

obserwowały lub same brały udział w wesołych zabawach zimowych(selfie), 

które można uwiecznić na zdjęciach . Rodzice udostępniają Dzieciom 

młodszym sprzęt do wykonania zdjęć (aparat fotograficzny lub 

telefoniczny). Następnie wywołane lub wydrukowane zdjęcie o rozmiarach 

minimum 15cm x25cm trzeba dostarczyć do Nauczycieli ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ. 

Zasady konkursu: 

- termin zgłaszania zdjęć konkursowych od 24.02.20r. do 06.03.20 r.  

- temat prac:  

- format zdjęcia minimum 15cm x 25cm 

Najciekawsze zdjęcia zostaną wyróżnione i nagrodzone.  

Bardzo prosimy o zachęcenie i wsparcie Młodych Fotografów. 

 

Z poważaniem 

Marta Łukawska 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  II Konkursu Fotografii dla Dzieci i Młodzieży 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Uwielinach 

““ZZAABBAAWWYY  ZZIIMMOOWWEE””  
 

II..  PPRRZZEEPPIISSYY  OOGGÓÓLLNNEE  
 

1.1. Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Zabawy zimowe”  
                     Jest Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Uwielinach. 
 
1.2.         Konkurs jest organizowany na zasadach określonych 
                    niniejszym   regulaminem i zgodnie z powszechnie  
                    obowiązującymi  zasadami prawa. 
 
1.3.          Celem przyświecającym konkursowi jest: 
                   - upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 
                   - propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 
                   - rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i 

                      jej   dokumentowania, 

                   - popularyzacja fotografii przyrody poprzez organizowanie wystawy prac. 

 

  

1.4.       W konkursie może brać udział każdy uczeń, który zajmuje się 
                 fotografią amatorsko. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:   
                 dla uczniów 1-3 oraz dla uczniów 4-8 
 

              Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków,  

             wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

 

IIII..  PPRRZZEEPPIISSYY  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRAACC  
  

2.1. Każdy uczestnik może dostarczyć dwie fotografie. Technika wykonania zdjęć 
jest dowolna,  
 



2.2. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, klasę, tytuł pracy 
(drukowanymi literami).  
 
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie 
spełniających wymienionych wyżej wymogów.  
 

2.4. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac 
zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 
 

IIIIII..  TTEERRMMIINNAARRZZ  
 

3.1. Termin oddawania prac mija  06 marca 2020 roku 
3.2. Fotografie oddane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 
 

3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia18 .03. 2020r. 
 

3.5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie 
prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo. 

 

3.6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora w przeciągu 7 
dni(roboczych). 
3.7. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego portalu 
internetowego (Facebook, strony WWW.) 
3.8. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  prac 
odbędzie się podczas najbliższego apelu szkolnego.  
 

IIVV..  NNAAGGRROODDYY  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA  
 

4.1. Prace wyróżnionych uczniów zostaną umieszczone w galerii szkoły    
Zwycięscy otrzymają dyplomy nagrody rzeczowe. 
 

VV..  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIEE  PPRRAACC  NNAAGGRROODDZZOONNYYCCHH  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIOONNYYCCHH  
 

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac (oznaczonych imieniem i 
nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego. 
 
5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac 
nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na 
wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


