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I. CELE KONKURSU: 

 

• rozbudzanie zainteresowania fotografią wśród uczniów szkół podstawowych 

• rozwijanie zainteresowań przyrodą i jej obserwacją 

• rozbudzanie wrażliwości i poczucia estetyki 

• zachęcanie do działalności artystycznej 

• promocja talentów i umiejętności 

• prezentacja twórczości dzieci i młodzieży 

 

II. ADRESACI: 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów tyskich szkół podstawowych. 

 

Będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: 

• uczniowie klas I-III 

• uczniowie klas IV-VIII 

 

 

 

 



III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

• Tematem prac fotograficznych jest piękno wiosennej przyrody dowolnie zinterpretowane 

przez autora/autorkę zdjęcia. Na fotografii nie mogą znajdować się osoby. 

• Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę fotograficzną wykonaną przez siebie. 

Dopuszcza się zastosowanie techniki kolażu. 

• Prace konkursowe nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane. 

• Konkurs odbywa się drogą internetową, uczestnicy przesyłają podpisane imieniem  

i nazwiskiem prace konkursowe na adres: wiosnawkadrze@gmail.com 

Jako tytuł wiadomości należy wpisać nazwę konkursu „Wiosna w kadrze” 

• Do wiadomości email należy załączyć skan lub zdjęcie czytelnie i kompletnie wypełnionego 

oraz odręcznie podpisanego załącznika nr 1 i 2 do regulaminu (karta zgłoszenia i zgoda na 

udział w konkursie) 

• Prace niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie będą brały udziału w konkursie. 

 

IV. TERMINY: 

 

• Prace konkursowe należy przesyłać do 31 maja 2021 r. na adres: 

wiosnawkadrze@gmail.com 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2021 r. 

• Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej 

oraz profilu na Facebooku. Organizatorzy poinformują również laureatów o wynikach 

konkursu drogą elektroniczną. 

• Ze względu na obostrzenia dotyczące Covid19 możliwa jest zmiana daty rozstrzygnięcia 

konkursu. Konkurs z przyczyn niezależnych od organizatora może zostać odwołany. 

 

V. NAGRODY: 

 

• Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o 

przydziale nagród. Decyzje jury są ostateczne. 

• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy I-III 

klasy IV-VIII 

• Organizatorzy przewidują upominki dla laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii 



wiekowej oraz dyplomy dla wszystkich uczestników. 

• Organizatorzy skontaktują się z laureatami celem ustalenia sposobu przekazania 

nagród/dyplomów. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

• Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

• Osoby przekazujące (nadsyłające) prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie 

przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 

Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 

• Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż dana osoba: jest jej 

autorem oraz, że przysługuje jej pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej 

fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. 

• Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora 

konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu. 

• Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu.  

 

 

 

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

 

 

 

Organizatorki 

 

 

 


