
Szkolny konkurs fotograficzny 

„Bliżej siebie, bliżej natury” 

 

Regulamin 

1. Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku 

2. Adresaci konkursu: 

 Uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza  w Ełku 

3. Cele konkursu: 

 promowanie różnych form aktywności wspólnie ze swoimi bliskimi na świeżym 

powietrzu 

 uwrażliwienie dzieci na dostrzeganie piękna przyrody w najbliższym otoczeniu 

 doskonalenie umiejętności fotograficznych 

 zarażanie optymizmem, uśmiechem i radością 

4. Zasady konkursu 

Konkurs polega na wykonaniu fotografii ujmującej różne formy aktywności, tj.: zabawy, 

gry, konkursy, pikniki, wycieczki wspólnie ze swoimi bliskimi w otoczeniu przyrody. 

Każdy uczeń biorący udział w Konkursie może wykonać tylko jedną fotografię. 

Technika wykonania fotografii jest dowolna. Dozwolone są fotografie czarno - białe, 

sepia, kolorowe. 

5. Kryteria oceny prac: 

 zgodność pracy z tematem, 

 pomysłowość i oryginalność. 



6. Termin i forma przekazania prac: 

 Prace należy wysłać formą elektroniczna na adres 

blizejsiebieblizejnatury@gmail.com do 21 maja 2021 roku. 

 Do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko 

uczestnika, klasa, tytuł pracy, telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna 

prawnego. 

 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 27 maja 2021roku na stronie oraz 

facebooku  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.  

 Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie. 

7. Postanowienia ogólne: 

 Powołana przez organizatora komisja dokona oceny nadesłanych prac oraz 

wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy I – III,  

- klasy IV – VIII. 

 Dodatkowo przewidujemy „nagrodę publiczności” wyłonioną na podstawie 

największej ilości polubień na facebooku szkoły. 

 Uczestnicy wysyłając swoją pracę wyrażają zgodę na: 

- przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu, 

- wykorzystywanie zdjęć do celów związanych wyłącznie z Konkursem oraz 

w celach informacyjno – promocyjnych Organizatora. 

 Dane uczestników będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych 

Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.). 

 

Organizatorzy: Anna Bezdziecka, Urszula Kantowicz, Ludwika Czerwonka, 

Monika Kardyńska 

 

 Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia! 
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