
Konkurs fotograficzny  

„Przyroda w jesiennej szacie zatrzymana w moim obiektywie"  

Aby wziąć udział w konkursie wystarczą cztery kroki: 

1. Wybrać się do lasu, parku, ogrodu, na pole... 

2. Zrobić zdjęcia zgodnie z tematem konkursu. 

3. Wypełnić oświadczenie o ochronie danych osobowych. 

4. Fotografie i oświadczenie oddać do nauczyciela przyrody. 

 

 

 



Regulamin konkursu  

1. Cele konkursu:  
 rozwijanie umiejętności obserwacji świata, 

 zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej,  

 uczulenie na piękno otaczającej nas przyrody, 

 propagowanie aktywnych form wypoczynku, 

 uchwycenie piękna i zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni. 

 

2. Przedmiot konkursu 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, które ukazuje przyrodę  

w okresie jesiennym. Fotografie mogą przedstawiać krajobrazy (np.: las, ogród, ulice, 

pola), prace ludzi związane z tą roku lub jesienne dary (owoce, grzyby, liście, babie 

lato itp.). Interpretację tematu zostawiamy Waszej wyobraźni. Tematem przewodnim 

jest jesień, a można to rozumieć na wiele sposobów. Ruszcie głową! Otwórzcie 

szeroko oczy!  

 

3. Uczestnicy 

Uczniowie klas czwartych naszej Szkoły. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 własne zdjęcia, które muszą być 

wywołane lub wydrukowane w kolorze, na papierze fotograficznym w formacie  

o wymiarach 15x21cm.  Zabronione  jest stosowanie  fotomontaży,  fotografii  

skanowanych oraz powielanych z Internetu. Do zdjęcia należy dołączyć krótki opis 

zawierający miejsce, datę wykonania fotografii i ewentualnie jego tytuł. 

/Zgłoszenia do pobrania u nauczyciela/. 

 

5. Czas trwania konkursu: 

Od 1października do 5 listopada 2021 r. 

 

6. Ocena prac i wyniki konkursu: 

Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, a ocenie podlegać będzie: 

 zgodność pracy z regulaminem i tematem 

 jakość i estetyka wykonanej fotografii, 

 walory artystyczne. 

Wyniki konkursu będą ogłoszone 16 listopada 2021 r. na stronie internetowej szkoły. 

Następnie zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku 

Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb. 

 

7. Nagrody: 

Ocena cząstkowa - 6, książki i inne niespodzianki:) 

 

8. Organizator: 



-nauczyciel przyrody: Joanna Wieczorek. 

 

9. Postanowienia końcowe:  
Udział w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestnika. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych 

organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach 

związanych z konkursem oraz promocją szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska 

autora. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Konkurs fotograficzny pod hasłem 

„Przyroda w jesiennej szacie zatrzymana w moim obiektywie"  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko: .......................................................................................... 

Klasa- .......................................................................................................... 

Oświadczam, że: 

1.Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu. 

2.Wyrażam zgodę na publikacje pracy na stronie internetowej organizatora. 

Data i miejsce...................................................... Podpis uczestnika.............................................. 

Data i miejsce ......................................................Podpis rodzica/opiekuna................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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