
II SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ZWIERZĘTA SĄ WŚRÓD NAS”

2022/2023

REGULAMIN II SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  O TEMATYCE
ANIMALISTYCZNEJ

 PT. „ZWIERZĘTA SĄ WŚRÓD NAS”

CELE KONKURSU:

 Rozwijanie zainteresowań sztuką fotografii wśród uczniów i umożliwienie im 
zaprezentowania swoich zdjęć

 Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

 Fotografia cyfrowa - oswojenie się z zasadami kompozycji, ekspozycji i pracy 
światłem 

 odkrycie talentów fotograficznych

 uwrażliwienie na piękno przyrody

 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Adresatami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Adama Dzika w 
Wodzisławiu Śl. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i 
ósmych szkoły 

3. Zdjęcia zainspirowane muszą być tematyką konkursu – fotografia zwierząt 
w zbliżeniu (makro) 

4. Kategorie wiekowe:
Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:

I – klasy 4 - 6

II – klasy 7 – 8

5. Terminy konkursowe:

• ogłoszenie konkursu – 13 września 2022r.



• przesłanie zdjęć do 29 września 2022r. do godziny 22.00
• rozstrzygnięcie konkursu 4 października 2022 podczas ŚWIATOWEGO DNIA    

ZWIERZĄT

• samodzielnie wykonane fotografie w zestawie od 1 do max. 3 sztuk należy przesłać na 
adres: konkursfotograficznyzsp1@gmail.com

•  zwycięzców konkursu wyłoni powołana w tym celu 3-osobowa komisja konkursowa, która 
wybierze i nagrodzi najwyżej ocenione fotografie

• ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się podczas apelu 
zorganizowanego 4 października 2022 r. zorganizowanego o okazji ŚWIATOWEGO DNIA 
ZWIERZĄT

• dodatkowo nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły oraz 
zaprezentowane w fotogramach na korytarzu szkolnym

4. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie te zostały wykonane osobiście oraz że uzyskano 
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób na nich widniejących. Fotografie zgłoszone do 
konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach organizatora.

5. Organizatorami konkursu są nauczyciele: Aleksandra Sokalla, Wirginia Borkowska, 
Michalina Piecha

mailto:konkursfotograficznyzsp1@gmail.com

	II SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZWIERZĘTA SĄ WŚRÓD NAS”
	2022/2023

