
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Wiosna z książką – fotografia plenerowa” 

Nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej zapraszają wszystkich uczniów do udziału 

w Konkursie Fotograficznym pod hasłem 

 „Wiosna z książką – fotografia plenerowa” 

 

1. Cele konkursu: 

 popularyzacja czytelnictwa, 

 rozwijanie zainteresowań fotograficznych, 

 promowanie ciekawych  i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,  

 kształtowanie wśród młodzieży twórczych postaw, 

 zachęcenie do fotograficznej interpretacji otaczającej rzeczywistości, 

 poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 

 

2. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki w Łęcznej. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

 I kategoria - klasy I – III , 

 II kategoria - klasy IV – VI, 

 III kategoria – klasy VII oraz II i III gimnazjum. 

3.Tematyka konkursu:  

Prace konkursowe powinny   być twórczą interpretacją hasła: „Wiosna  

z książką – fotografia plenerowa”. Warunkiem koniecznym jest ujęcie  

na fotografii książki. 

 

4. Forma pracy: 

- Autor może złożyć na konkurs nie więcej niż trzy prace.  

- Format prac minimum 15x21 cm. Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć 

metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, klasę, imię 

i nazwisko nauczyciela.  

- Prace powinny być dostarczone w formie tradycyjnej  ( wywołane zdjęcie  

w formacie min. 15 x 21) oraz elektronicznej- plik z dopiskiem „Wiosna  

z książką” podpisany imieniem i nazwiskiem, w formacie JPG w rozdzielczości 

nie mniejszej niż 300 dpi (min. 3200 x 2400). 



- Prace nie mogą być wykonane w technice fotomontażu. 

-  Fotografie biorące udział w konkursie nie będą zwracane. 

- Do konkursu mogą zostać zgłoszone zdjęcia, które są własnością- autorska 

pracą osoby biorącej udział w konkursie. 

- Organizator sobie możliwość ich wykorzystania i opublikowania.  

- Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora. 

- Werdykt Jury jest nieodwołalny. 

Prace nagrodzone oraz cieszące się największym uznaniem Jury zostaną 

wyeksponowane na wystawie poświęconej konkursowi. 

 

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych. 

Konkurs trwa od 16 kwietnia 2018 r. – 25 maja 2018 r. 

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do dnia 25 maja 2018 roku.  

 Dla uczniów kl. I-III u pani Barbary Banaś – świetlica szkolna. 

 Dla kl. IV-VI –  do pani Ewy Radomskiej – biblioteka w budynku szkoły 

przy ul. Szkolnej 53. 

 Dla kl. VII oraz II i III gimnazjum do pani Marii Perzyńskiej-Kusiak- 

biblioteka w budynku szkoły przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca na stronie szkoły. 

O terminie wystawy pokonkursowej oraz rozdaniu nagród laureaci  

zostaną  poinformowani w późniejszym terminie. 

 

6. Postanowienia końcowe. 

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu 

Konkursu. 

2. Autorzy przenoszą na organizatorów: prawa do publikacji, prawa  

do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji  

w Internecie i prezentacji na wystawach itp. 

3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę. 

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece szkolnej, w świetlicy  

i na stronie internetowej szkoły. 

 



 

Karta zgłoszenia do Konkursu Fotograficznego pod hasłem 

„Wiosna z książką – fotografia plenerowa” 

 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika ................................................................................... 

Klasa:…………………………………………………………………………….. 

tytuł zdjęcia:............................................................................................................. 

Nauczyciel przygotowujący:……………………………………………………...  

 

   Uczestnictwo w Konkursie oznacza jednoznacznie wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników przez Organizatora, zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji 

uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk 

osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 

1182 z późn. zm.).  

  Podpis na karcie zgłoszeniowej oznacza akceptację regulaminu i wyrażenie zgody 

rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników na przetwarzanie  

przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu. 

……………………………………… 

/podpis rodzica/ opiekuna prawnego/         

 

 

BARDZO PROSIMY, ABY KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA 

WYPEŁNIONA DRUKOWANYMI LITERAMI, POMOŻE NAM TO 

UNIKNĄĆ POMYŁEK!  

 

 


