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RREEGGUULLAAMMIINN  IV Konkursu Fotografii dla Dzieci i Młodzieży 

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Uwielinach 

““ŚŚWWIIĘĘTTAA  WW  OOBBIIEEKKTTYYWWIIEE””  
 

II..  PPRRZZEEPPIISSYY  OOGGÓÓLLNNEE  
 

1. Organizatorem I Konkursu Fotograficznego „ŚWIĘTA W OBIEKTYWIE”  
                     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. 

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  organizatora na adres : zsu-lukawska@wp.pl 
lub wychowawcy  klasy.  który przesyła prace organizatorom. 

 

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

  
 

                                                              II  Przepisy dotyczące prac 

  

1. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną fotografie.  
         Technika wykonania zdjęć jest dowolna,  
 

2. W tytule zdjęcia należy podać: imię i nazwisko, klasę, tytuł pracy  
 
3. Prace niepodpisane nie biorą udziału w konkursie. 
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4. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, 
             prac  zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych. 
 

IIIIII..  TTEERRMMIINNAARRZZ  
 

1. Termin oddawania prac mija 14 .01  2021 roku. (PO FERIACH) 
 
2. Fotografie oddane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 
 

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  
 

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

 
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni  przez organizatora.  

 
7. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach szkolnego 
              portalu  internetowego. 
 
8.  Dopuszcza się przekazanie  nagród bezkontaktowo. 

 
IIVV..  NNAAGGRROODDYY  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA  

 

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

VV..  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIEE  PPRRAACC  NNAAGGRROODDZZOONNYYCCHH  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIOONNYYCCHH  
 

Organizator uzyskuje prawo do umieszczania prac (oznaczonych imieniem 
i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalu internetowego. 
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