
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Plewiskach 

 

zaprasza do udziału w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„ Kolorowa Wiosna ” 

 

1.ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach 

Koordynatorki konkursu: Milena Mellenthin, Anna Dobieżyńska- Nowak, Anna Merta 

 

2.CELE KONKURSU: 

a) uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody i architektury, 

b) prezentacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii, 

c) inspiracja do artystycznych dokonań, 

d) rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej światem przyrody i sztuki, 

e) wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu technik fotograficznych. 

REGULAMIN 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

a) w konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. I- III ze szkół podstawowych Gminy Komorniki, 

b) zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie i indywidualnie pracy 

fotograficznej na zadany temat (nie przyjmujemy prac zbiorowych), 

c) zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno- białe, wykonane w technice cyfrowej lub analogowej 

przesłanej w formie skanu, a następnie przesłanie drogą mailową na adres organizatora , 

d) każdy uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie, 

e) na zdjęciach nie może być postaci ludzkich, 

f) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia (zał.1) oraz oświadczenia 

(zał.2) przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, które należy dołączyć do pracy. 

 

4. Opis pracy: 

Każda praca powinna zawierać w treści wiadomości następujące dane: 

a) imię i nazwisko autora, klasa, 

b) tytuł zdjęcia, 

c) nazwa i adres szkoły wraz z numerem telefonu, e- mailem, imię i nazwisko opiekuna , 

d) do pracy obowiązkowo dołączyć należy Kartę Zgłoszenia wraz z Oświadczeniem (zał.1, zał.2.) 

e) prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu, 

f) w temacie wiadomości prosimy wpisywać ,,Konkurs-Kolorowa Wiosna” 

 

5. Kryteria oceny: 

a) oryginalność w ujęciu tematu, 

b) pomysłowość, 

c) wrażenia estetyczne.                                                                                                                                         

d)Termin składania prac upływa 21 marca 2021 r. 

e) Prace należy przesłać na adres organizatora:    milena.mellenthin@gs.sp2plewiska.edu.pl 



 

6. Ogłoszenie wyników: 

a) Do 30 marca 2021 r. na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach zostaną ogłoszone wyniki 

konkursu przez Jury (prace nie spełniające wymogów formalnych nie będą podlegać ocenie). 

b) Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o wynikach konkursu oraz terminie 

rozdania nagród. 

c) Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac w celach związanych z niniejszym konkursem. 

e) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

Organizator: 

Milena Mellenthin, Anna Dobieżyńska- Nowak, Anna Merta 

Lista załączników: 

Zał.1 Karta zgłoszenia 

Zał. 2 Oświadczenie 

 


