
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO - PROFILAKTYCZNEGO 

 

CELE KONKURSU: 

 zainteresowanie uczniów fotografią  

 wdrażanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów 

 popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu 

 wzmacnianie bliskich relacji z rodzicami i rówieśnikami 

 wspieranie aktywności uodparniających na stres i frustrację 

 wspieranie konstruktywnych pasji i sposobów spędzania wolnego czasu 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie 

oraz Gmina Boronów 

2. Informacje o konkursie publikowane będą: na plakatach, na stronie internetowej szkoły, w lokalnej 

prasie oraz na portalu społecznościowym Facebook.  

3. Konkurs ma na celu propagowanie twórczych sposobów spędzania czasu, z dala od zagrożeń 

cywilizacyjnych i nałogów takich jak uzależnienie od telefonu, komputera, alkoholu i narkotyków. 

KATEGORIE TEMATYCZNE 

 - przyroda  

 - martwa natura 

- potrawa (danie) 

UCZESTNICY KONKURSU  

Konkurs przeznaczony jest  dla uczniów klas IV – VIII 

WARUNKI KONKURSU 

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.  

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących przyrodę lub martwą 

naturę lub potrawę (danie).  

3. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub czarno-białych zapisanych w 

formie cyfrowej (plik JPG). Dopuszcza się możliwość cyfrowej obróbki zdjęć, nie można dokonywać 

fotomontaży. 

4. Uczniowie biorący udział w konkursie mogą przesłać maksymalnie pięć  fotografii w formacie JPG  

z dowolnych kategorii w formie elektronicznej na adres  jezykpolskipraca@gmail.com 



5. Każda fotografia w tytule pliku powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, 

kategorię tematyczną i tytuł fotografii. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zgadzają się na piśmie na opublikowanie imienia, nazwiska, 

wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej ZPO  w Boronowie, portalu 

społecznościowym Facebook, galerii prac w świetlicy szkolnej oraz przekazanie ich do lokalnych 

mediów.   

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście                                  

i samodzielnie, nie naruszają praw osób trzecich oraz nie były nagrodzone wcześniej w innych 

konkursach i nigdzie dotąd niepublikowane. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają 

regulamin konkursu.  

9. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Organizatora oraz 

spośród 20 zdjęć wybranych przez Samorząd Uczniowski i umieszczonych na FB szkoły wyłoniona 

zostanie Nagroda Publiczności dla autora zdjęcia, które otrzyma najwięcej polubień na FB. 

10. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczne decyzje w sprawach konkursu i wynikających                  

z niego konsekwencji podejmuje Organizator. 

TERMINARZ KONKURSU  

1. Przyjmowanie prac konkursowych trwa do 17 listopada 2022r. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom: 25 listopada 2022r. 

4. Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej ZPO w Boronowie. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem 

jego autora. 

3. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

 


