
 
 

ŚWIETLICOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„WIOSNA W KOLORACH” 

 

Świetlica szkolna zaprasza uczniów do wzięcia udziału 

w Konkursie fotograficznym 

                                                   „Wiosna w kolorach” 

 

  

 

Celem konkursu jest zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu, do fotografowania 

otaczających nas miejsc, w których żyjemy, aby zwrócić uwagę na piękno i delikatność 

przyrody oraz rozwijanie uzdolnień fotograficznych; 

• Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, 
• uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody, 
• rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych, 
• doskonalenie umiejętności fotograficznych. 

 

 



Termin realizacji: do 17 czerwca 2020 r. 

Ogłoszenie wyników: 22 czerwca 2020 r. 

Miejsce realizacji: Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w 

Ostrowie Wielkopolskim w dwóch kategoriach klasy 1-4 oraz 5-8. 

2. Zdjęcie musi zawierać elementy pozwalające na powiązanie go z tematyką wiosenną, 

przyrodniczą bez wizerunku osób i przedmiotów znajdujących się w domu. 

3. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. Nie można nadsyłać prac 

zbiorowych oraz takich, które były nagradzane w innych konkursach. 

4. Fotografie powinny być zapisane w formie plików JPG. Możliwość obróbki komputerowej 

tylko w podstawowych parametrach (przycięcie, kontrast, jasność, nasycenie). 

5. Każdy plik powinien być zatytułowany wg. następującego wzoru: nazwisko, imię, klasa, 

tytuł pracy. 

6. Fotografie wraz z podpisanym załącznikiem nr 1 należy przesyłać drogą elektroniczną do 

17 czerwca b.r. na adres: karolina.michalska@podstawowa6.pl lub kinga.szewczyk-

kieltyka@podstawowa6.pl 

7. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 czerwca b.r. na stronie internetowej szkoły. 

9. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez organizatorów: panią Karolinę Michalską oraz 

Kingę Szewczyk-Kiełtyka.  

10. Zostaną przyznane 3 nagrody w każdej kategorii ( I miejsce, II miejsce, III miejsce). 

Nagrodą będzie dyplom wysłany online.  Prace nagrodzone dyplomem zostaną 

wydrukowane, oprawione i ozdobią ściany naszej szkoły, będzie to miła pamiątka 

uwieczniająca chwile nauki online. 

11. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna 

zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (załącznik nr 1). Udział w konkursie 

jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 

Zachęcamy do udziału, liczymy na ciekawe prace! 
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