
REGULAMIN 

 konkursu fotograficznego 

 dla uczniów klasy I do III  

Szkoły podstawowej w Mesznej 

pod hasłem:  

 

"CZTERY PORY ROKU W MESZNEJ" 

 

Cel i tematyka konkursu: 

Szkoła podstawowa w Mesznej ogłasza konkurs fotograficzny pt."Nasza piękna 

zima". Jest to I edycja czteroetapowego konkursu fotograficznego. Każdy etap 

będzie dotyczył innej pory roku.  Konkurs związany jest z rozwijaniem u dzieci 

wrażliwości na piękno natury i zauważenie tego piękna wokół siebie. Ma na 

celu upowszechnianie i popularyzację fotografii jako dziedziny sztuki oraz 

zachęcenie uczestników do spacerów i obserwacji przyrody o różnych porach 

roku.  

Zasady konkursu: 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy od I do III szkoły podstawowej. 

2. Przedmiotem fotografii ma być zimowy pejzaż okolicy. Paca powinna być 

opatrzona tytułem.  

3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie 

zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.  



4. Prace konkursowe należy nadesłać w terminie od 11.02.-20.02.2021 r.  

5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych 

w niniejszym regulaminie.  

6. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie dwie fotografie. 

7. Prace należy przesłać drogą e-mailową na adres: 

miroslawa.kryger@meszna.edu.pl 

8. Ponadto każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć oświadczenie  

(załącznik nr 1 - oświadczenie).  

9. Ze względu na udział w konkursie uczestników nieletnich należy załączyć 

pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celu 

związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą (załącznik nr 1 - 

oświadczenie rodzica/opiekuna).  

Nagrody: 

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.  

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.  

Komisja oceniająca: 

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.  

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc exaequo. Decyzje jury 

będą ostateczne.  

3. Zadaniem komisji oceniającej jest: 

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w konkursie,  

b) ocena zgłoszonych fotografii,  

c) przyznanie nagród,  

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę oraz nagrodzonych drukiem  



w prasie lokalnej. 

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 

a) kryteria merytoryczne,  

b) wartość artystyczną,  

c) jakość techniczną i poziom techniczny prac, 

d) samodzielność wykonanej pracy. 

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora 

mailowo.  

6. Wyniki konkursu zostaną podane w terminie nie przekraczającym 05.03.2021 

r. na stronie internetowej (http://www.meszna.edu.pl). 

 

Wystawa pokonkursowa: 

Fotografie nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną wystawione  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnej oraz umieszczone na stronie szkoły.  

 


