Na prace czekamy
do 1 kwietnia 2022
Szczegóły w regulaminie

Regulamin konkursu fotograficznego
,,Wiosna w obiektywie w moim regionie”
1. Postanowienia ogólne.
a. Tematem konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii ukazującej piękno budzącej się w
otoczeniu ucznia. Prace powinny ukazywać piękno oraz oddawać klimat i nastrój wiosny.
b. Organizatorami konkursu są nauczyciele geografii w Szkole Podstawowej nr 35 w Szczecinie.
2. Cele konkursu:
a. kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią
b. uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii
c. wyrabianie poczucia estetyki
d. propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy
e. popularyzowanie twórczości fotograficznej
3. Uczestnicy konkursu:
a. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl.4-8 Szkoły Podstawowej Nr 35 w Szczecinie
4. Zasady udziału w konkursie:
a. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
b. Uczestnicy konkursu składają do organizatorów pisemne oświadczenia wraz ze zgodą na
podanie danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród oraz publikację
prac (pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie).
c. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może przekazać maksymalnie dwie fotografie w formie
elektronicznej w terminie do 1 kwietnia 2022 r. Prace wysyłamy poprzez platformę
MSTeams do organizatorów.
d. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie i być ściśle związane z tematyką konkursu. Nie
fotografujemy osób! Nie mogą to być również prace wcześniej publikowane bądź nagradzane.
Każda zdjęcie powinno być opisane, to znaczy należy podać imię, nazwisko i klasę autora oraz
co przedstawia fotografia.
e. Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu , które wyłoni
laureatów. Decyzja jury o przyznaniu nagród lub wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od
niej prawo odwołania się.
f. Wszystkie zdjęcia niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie nie będą brane pod
uwagę.
g. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 kwietnia maja. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną
opublikowane na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o
werdykcie jury. W konkursie przewidziane są nagrody dla laureatów najciekawszych prac.
5. Kryteria oceny:
a. zgodność pracy z tematyką konkursu,
b. oryginalne ujęcie tematu (motywu przewodniego) konkursu,
c. kompozycję zdjęcia,
d. pomysłowość wykonania zdjęć oraz odbiór pracy (wrażenia estetyczne)
6. Postanowienia końcowe:
a. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

organizatorzy:
Katarzyna Klimczak
Danuta Kurzawa

