
Nauczyciele świetlicy polecają:  

sposób na nudę   

 

III CZĘŚĆ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Maj miesiącem natury” 

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? 

Wystarczy, aby Dzieci  i Młodzież podczas rodzinnego spaceru poszukały 

ciekawych obiektów o tematyce przyrodniczej, które można uwiecznić na 

zdjęciach. Rodzice udostępniają Dzieciom młodszym sprzęt do wykonania 

zdjęć (aparat fotograficzny lub telefoniczny). 

Wykonane zdjęcie uczniowie przesyłają poczta elektroniczną lub librusem do 

wychowawców, którzy z kolei dostarczą prace do organizatora konkursu. 

 Termin zgłaszania zdjęć konkursowych 

13.05.20r.-01.06.20r. 

 

Najciekawsze zdjęcia zostaną wyróżnione i nagrodzone. 

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 

Bardzo prosimy o zmotywowanie  

Młodych Fotografów  

 

 



 

RREEGGUULLAAMMIINN  I Konkursu Fotografii dla Dzieci i Młodzieży 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Uwielinach 

“MAJ MIESIĄCEM NATURY” 
 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
 

1. Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „Maj miesiącem natury”  
                     Jest Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Uwielinach. 
 
 

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych 
                    niniejszym   regulaminem i zgodnie z powszechnie  
                    obowiązującymi  zasadami prawa. 
 

3. Celem przyświecającym konkursowi jest: 
  - upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 
  - propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

                      - rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i 

                         jej   dokumentowania, 

                      - popularyzacja fotografii przyrody poprzez organizowanie 

                        wystawy   prac. 

 

4.  W konkursie może brać udział każdy uczeń, który zajmuje się 
                      fotografią amatorsko. Konkurs przeprowadzany jest w  
                      dwóch      kategoriach  dla uczniów 1-3 oraz dla uczniów 4-8 . 
 

5.  Nadesłanie prac na Konkurs odbywa się drogą elektroniczną do  
                             wychowawcy  klasy.  który przesyła prace organizatorom. 

 

6. Przesłanie zdjęć  oznacza akceptację jego warunków,  wyrażonych w 
niniejszym  regulaminie.     

  
 

      

 

                            

 

 

 



II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 
III. TERMINARZ 

 

1. Termin oddawania prac mija 1 czerwca 2020 roku. 
 
2. Fotografie oddane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 
 

 
4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 08.czerwca 2020r. 

 
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  

 
6. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak 
             i  przyznawania miejsc ex equo. 

 
7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni  przez organizatora.  

 
 
8. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego 
              portalu  internetowego. 
 
9. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych  
             prac odbędzie się podczas najbliższego, możliwego ze względu na pandemię  

                       zorganizowania apelu ( dopuszcza się przekazanie  nagród bezkontaktowo) 
 

IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

1. Prace wyróżnionych uczniów zostaną umieszczone w galerii 
             szkoły    Zwycięscy otrzymają dyplomy  i nagrody rzeczowe. 
 

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH 
 

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac (oznaczonych imieniem i 
nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego. 
 
Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 
Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 
materiałach promocyjnych. 

 


