
Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego  

pn. „Najciekawsze zdjęcie z moim zwierzątkiem” 

1.Adresaci konkursu 

Konkurs jest skierowany do dzieci z oddziału przedszkolnego,  

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4,  

Szkoły Branżowej I Stopnia, 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu 

2.Cele konkursu:  

 -rozpowszechnianie aktywnej i kreatywnej formy spędzania czasu  

ze zwierzętami 

 -przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka 

 -przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się 

zwierzętami  

 -rozbudzanie wrażliwości estetycznej uczniów 

-prezentacja umiejętności twórczych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego 

3.Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest wykonanie fotografii  

pn. „Najciekawsze zdjęcie z moim zwierzątkiem”. 

4.Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic za pośrednictwem wychowawcy. 

Wychowawcy przesyłają zdjęcia z opisem na adres e-mail organizatora:  

baranowska-e@wp.pl w terminie do 25 maja 2020 r.  

5.Każdy uczeń biorący udział w konkursie może zgłosić jedną fotografię. 

6.Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

7.Do zdjęcia należy załączyć opis zawierający: 

-imię i nazwisko dziecka,  klasa do której uczęszcza 

mailto:baranowska-e@wp.pl


8.W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie zostały nigdzie 

wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Zdjęcia 

powinny być wolne od roszczeń osób trzecich. 

9.Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych 

do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, facebooku,  mediach  

i w innej formie podając dane autora zdjęcia (imię i nazwisko). 

10.Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

11.Oceny fotografii dokona Komisja Konkursowa w trzech kategoriach: 

I. kategoria wiekowa – oddział przedszkolny i klasy I-III 

II. kategoria wiekowa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

III. kategoria wiekowa – klasy I-III szkoły branżowej i przysposabiającej po pracy 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

12.Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu:  www.soswsierpc.pl i Facebooku 

szkolnym  

13.Konkurs zostanie rozstrzygnięty 12 czerwca 2020 r. 

14.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

O wszelkich zmianach niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice i uczniowie 

biorący udział w konkursie. 

15.Ocenie będzie podlegać: zgodność z tematem konkursu, estetyka pracy, 

oryginalne ujęcie tematu. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 

 Organizatorzy 

http://www.soswsierpc.pl/


 

 

 


