
 
Konkurs realizowany w ramach projektu: „Ekopracownia pod chmurką – Zielona klasa”   

dofinansowanego przez W F O Ś i G W w Łodzi w r.sz. 2019/2020 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO   

,,UROKI WIOSNY”  

Organizator  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie.  

Cele konkursu  

1.Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie. 

2.Rozwijanie umiejętności fotografowania- zachęcanie do dokumentowania dostrzeżonego 

piękna przyrody, zmian zachodzących w przyrodzie związanych z wiosną. 

3.Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej.  

4.Uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody.  

5.Rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych. 

6.Wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji.  

Założenia organizacyjne  

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII . 

2.Jeden uczeń może przesłać na konkurs tylko jedną fotografię. 

3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie z jednej szkoły maksymalnie 3 

fotografii w formacie cyfrowym.   

4.Do fotografii należy dołączyć następujące informacje o autorze: nazwisko, imię, klasa, 

szkoła, nazwę przesyłanego pliku a także nazwę konkursu.  

5.Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej na adres spkociszew-

konkurswfosigw@wp.pl  

6.Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy.  

7. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 



Warunki konkursu  

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych.  

2. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace. 

2.Ostateczny termin przesyłania prac droga internetową upływa 31.05.2020.  

3.Prace przesłane po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 

oceniane.  

Ogłoszenie wyników i zasady przyznawania nagród  

1.O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  

2.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

3.Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2020.  Wyniki zostaną ogłoszone na stronie 

internetowej szkoły.  

4.Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa ufundowana przez Fundację 

Rozwoju Gminy Zelów. 

 

Przepisy końcowe  
 

1.Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga Komisja Konkursowa.  

2.Dokumentację związaną z konkursem (protokoły, zdjęcia prac uczniów) przechowuje 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie .  

3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów konkursu.  

4.Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte 

w Regulaminie.  

5.Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby 

organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.  

Koordynatorzy konkursu:  

Małgorzata Kędziak 
Monika Maślikowska-Stępień 
Jacek Malinowski 

 

 


