
Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego

“Moje miejsce w Warszawie- ulubiony zakątek stolicy”

dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie

Cel konkursu:
● uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania
● popularyzacja ulubionych zakątków Warszawy dzielnicy Wola
● popularyzacja działań fotograficznych
● zainteresowanie dzieci tematyką konkursu

Uczestnicy konkursu:
● konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w Warszawie

Kategorie wiekowe:
● uczniowie z klas pierwszych
● uczniowie z klas drugich
● uczniowie z klas trzecich

Terminy:
● 21 marca 2022 r.  - rozpoczęcie konkursu
● 11 kwietnia 2022 r.  godz. 12:00 - zakończenie konkursu

Warunki uczestnictwa:
● praca powinna być zgodna z tematem
● uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę
● prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane
● prac nie należy oprawiać
● prace niepodpisane/bez wypełnionego załącznika/dostarczone po terminie nie będą

oceniane



Zadanie konkursowe:
● uczeń powinien wykonać zdjęcie jego ulubionego zakątka dzielnicy Wola miasta

stołecznego Warszawy
● fotografię należy wywołać w wymiarze 15 x 21
● fotografia powinna być opisana na odwrocie

(opis pracy proszę wypełnić drukowanymi literami)

Dane autora pracy:
Tytuł zdjęcia  ……………………………

Lokalizacja przedmiotu zdjęcia ………………………………
Imię …................... Nazwisko …................... Klasa…........

Nauczyciel …................... Szkoła ………...…

● praca wraz z wypełnionym załącznikiem ma być dostarczona do wychowawcy klasy
● osoba biorąca udział w konkursie, będąca uczniem innej szkoły powinna dostarczyć

pracę wraz z załącznikiem do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 132 w Warszawie
nie później niż do dnia 11 kwietnia 2022 r.  godz. 12:00 .
Praca wraz z wypełnionym dokumentem (załącznikiem) powinna znajdować się w
kopercie z napisem: konkurs fotograficzny “Moje miejsce w Warszawie - ulubiony
zakątek stolicy” p. Wioleta Warmińska

Ocena prac:
● Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego celu powołaną komisję konkursową.

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
● Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora,

który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. Prace konkursowe nie podlegają
zwrotowi.

Wyniki:
● Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i na

szkolnym profilu na portalu Facebook.
● Wyniki zostaną opublikowane nie później niż dnia 30 kwietnia 2022r.

Nagrody:
● Zostaną przyznane nagrody dla trzech najlepszych prac w każdej kategorii klasowej.
● Autorzy prac nagrodzonych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.


