
Nauczyciele Szkoły podstawowej nr 67 w Poznaniu
zapraszają uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w
Konkursie Fotograficznym “Wiosna wokół szkoły…”
Regulamin konkursu:

CELE KONKURSU

● Przedstawienie na fotografii zmian zachodzących wiosną w przyrodzie znajdującej się wokół szkoły.
● Uchwycenie piękna przyrody.
● Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
● Kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów i oryginalności swojego regionu.
● Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
● Propagowanie spędzania czasu na świeżym powietrzu.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

● Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 67 w Poznaniu.
● Informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej szkoły oraz poprzez mobidziennik.
● Kategorie wiekowe: a) klasy IV-V, b) klasy VI-VIII.

WARUNKI KONKURSU

● Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
● Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących oznaki wiosny wokół szkoły.
● Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia wykonane samodzielnie.
● Fotografie powinny być zapisane w formie plików JPG.
● Zdjęcia powinny być w jak największej rozdzielczości.
● Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian i obróbki zdjęć.
● Każde zdjęcie musi być opisane i powinno zawierać: imię i nazwisko, klasę.
● Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach.
● Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych

osobowych.
● Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i

oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
● Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich uczestników na

zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych.



OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym i tematycznym.
Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp67poznan.pl
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora.
Decyzje jury są ostateczne.

TERMINY

Prace prosimy składać drogą elektroniczną do dnia 11 kwietnia  2021 r. na jeden z poniższych adresów e-mail:

● matematyczna.zagadka@hotmail.com

Zachęcamy do udziału!

http://www.sp67poznan.pl


Poznań, dnia......................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia. Zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie.

...................................................................

czytelny podpis

Poznań, dnia......................................

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Wiosna wokół
szkoły…”.Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska
autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach i
informacjach o konkursie i jego wynikach.Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem
konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.

..................................................................

Miejscowość i data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna


