
 

            SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

    „ Fotograficzne wędrówki po Iwoniczu „ – ZIMA 

 

 

                                                Regulamin 

 

1. Cele konkursu: 

- Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata- szczególnie       

w okresie zimowym. 

- Popularyzacja piękna przyrody, architektury i krajobrazu Iwonicza zimą. 

- Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 

zdolności twórczych. 

- Zachęcanie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego 

czasu. 

- Promocja szkoły i miejscowości w środowisku lokalnym. 

 

2. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego 

Podgórskiego w Iwoniczu oraz klas gimnazjalnych. 

Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas IV- V 

- uczniowie klas VI- VII i gimnazjum  

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i drobnymi 

upominkami. 

Jury wybierze po trzy prace do nagród z każdej kategorii wiekowej. 

 

3. Tematyka prac: 

„ Fotograficzne wędrówki po Iwoniczu- ZIMA „ 



4. Format prac – prace fotograficzne: 

- Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę fotograficzną ( zdjęcie). 

- Format pracy- A 4. 

- Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno- białe. 

- Każde zdjęcie musi być podpisane imieniem nazwiskiem autora oraz klasą. 

- Zdjęcie należy zatytułować i podać miejsce jego wykonania. 

 

5. Termin i sposób zgłaszania prac: 

- Konkurs rozpoczyna się 6 lutego 2018 roku i trwa do 15 marca 2018 roku. 

  

- Zdjęcia należy dostarczyć do organizatorów- p. Ewy Penar i p. Moniki Kenar- 

Szczurek. 

Prace uczniów będą prezentowane na naszej internetowej w zakładce Konkurs 

Fotograficzny. 

  

6. Kryteria oceny: 

- Walory merytoryczne- zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze. 

- Walory artystyczne- ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność. 

 

Wyniki konkursu i nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone  na przedświątecznym 

apelu szkolnym i stronie internetowej szkoły. 

Laureaci zostaną powiadomieni o dniu i sposobie wręczenia nagród. 

 

7. Postanowienia ogólne: 

- Zdjęcia złej jakości lub niezgodne z tematem konkursu nie będą dopuszczone  

do konkursu. 

- Dostarczenie zdjęć na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne 

z akceptacją niniejszego Regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do 

dostarczonych na konkurs prac oraz wyrażenie zgody na umieszczenie danych 



osobowych uczestnika konkursu na stroni internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. 

Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. 

- Ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu należy do organizatorów.               

 

8. Organizatorzy Konkursu: 

Ewa Penar, Monika Kenar- Szczurek 

 

Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w powyższym Konkursie. 

                                 Życzymy POWODZENIA ! 


