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SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Moja mała ojczyzna”
Regulamin
1. Cele konkursu:
✓
✓
✓
✓
✓

Kształcenie umiejętności obserwowania przyrody,
Popularyzacja piękna przyrody,
Rozwijanie osobistych zainteresowań oraz wrażliwości estetycznej,
Zachęcanie uczniów do spacerów i fotografowania,
Patriotyzm lokalny.

2. Uczestnictwo w konkursie:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej 91 w Poznaniu.
Zgłoszenia uczestnika należy dokonać przez MobiDziennik do Pani Pauliny Szafrańskiej
i Anny Winieckiej. Treści zgłoszenia: podać dane osobowe imie i nazwisko klasa,
potwierdzić zapoznanie się i akceptacje regulaminu konkursu. Zawrzeć oswiadczenie o
posiadaniu praw autorskich do dostarczonych prac oraz wyrazić zgode na upublicznienie
prac i danych osobowych na stronie internetowej Szkoły. Zgłoszenia należy dokonać
najpóźniej wraz z przysłaniem pierwszej pracy konkursowej.
3. Tematyka i przebieg konkursu:
✓ Klasy 7-8 „Miejsce pamięci miasta Poznania” (np. pomnik, budynek itp.)
✓ Klasy 4-5 „Moja mała ojczyna”
4. Format i sposób nadsyłanych prac :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uczestnik konkursu dostarcza 4 zdjęcia,
Format pracy: plik w formacie jpg, tif lub png,
maksymalny rozmiar jednego pliku do 6MB,
nazwa pliku musi zawierać numer kolejny zdjęcia imię i nazwisko autora oraz
klasę wg wzoru „1_Piotr_Pokrzywka_kl5A”,
Zdjęcia należy dostarczyć przez MobiDziennik do pani Pauliny Szafrańskiej i
Anny Winieckiej,
W tytule wiadomości z nadesłaną pracą podać „konkurs fotograficzny”,
W treści wiadomości należy podać miejsce i datę (miesiąc) jego wykonania oraz
tytuł pracy,
Zdjęcia wykonane w listopadzie, styczniu, marcu i maju należy wysłać do 5-ego
dnia kolejnego miesiąca.

5. Terminy, publikacja prac, kryteria oceniania:
✓ Konkurs rozpoczyna się 1 listopada 2021 roku. Prace można przesyłać
do 5 czerwca 2022 roku,
✓ Ocenie konkursowej podlegają tylko prace składające się z 4 zdjęć,
✓ Prace uczniów będą prezentowane na stronie internetowej Szkoły,
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✓ Kryteria oceny: ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,
estetyka, techniczna poprawność wykonania.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły do 15-ego czerwca
2022 roku.
Laureaci zostaną powiadomieni o dniu i sposobie wręczenia nagród.
6. Postanowienia ogólne:
✓ Zdjęcia złej jakości, niezgodne z tematem konkursu oraz niespełniające
wymogów formalnych nie będą umieszczane na stronie internetowej i nie będą
dopuszczone do konkursu.
✓ Dostarczenie zdjęć na konkurs oraz podanie danych osobowych jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, oświadczeniem posiadania
praw autorskich do dostarczonych na konkurs prac oraz wyrażenie zgody na
umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stroni internetowej
Szkoły Podstawowej .
✓ Ostateczna interpretacja powyższego Regulaminu należy do organizatorów.
7. Organizatorzy Konkursu:
Julia Łucka,Paulina Szafrańska i Anna Szrajbrowska-Winiecka
Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w powyższym Konkursie.
Życzymy POWODZENIA !
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