
 
 

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym  
pod hasłem „Jak dwie krople wody – rodzinne podobieństwo”. W konkursie mogą wziąć 
udział wszyscy uczniowie z klas 0-VI. Celem konkursu jest promowanie rodziny i więzi 
międzypokoleniowych. Przedmiotem fotografii musi być najbliższa rodzina (rodzeństwo, 
rodzice i dzieci, dzieci i dziadkowie, dziecko-rodzic- dziadek/babcia) z ukazaniem jej 
rodzinnych (fizycznych) podobieństw. 

Na zdjęciu mogą być ukazane dwie lub trzy osoby. 
 

Prace konkursowe należy dostarczyć do pedagoga szkolnego   

w terminie do dnia 05.04.2013 r. 



REGULAMIN 
konkursu fotograficznego dla uczniów 

Szkoły  Podstawowej nr 2 we Włodawie 

pod hasłem: „Jak dwie krople wody – rodzinne podobieństwo” 
 

Cel i tematyka konkursu: 

1. Celem jest promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, a także pogłębianie 

wiedzy i świadomości młodych ludzi na temat wartości z nią związanych i jej roli w 

życiu każdego człowieka. 

2. Przedmiotem fotografii musi być najbliższa rodzina(rodzeństwo, rodzice i dzieci, 

dzieci i dziadkowie, dziecko-rodzic-dziadek/babcia) z ukazaniem jej rodzinnych 

(fizycznych) podobieństw. Na zdjęciu mogą być ukazane dwie lub trzy osoby. 

 Zasady  konkursu:  

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły.  

2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone maksymalnie dwie fotografie z jednej rodziny. 

3. Do Konkursu dopuszcza się jedynie fotografie autorskie, które nie  

zostały wykonane przez profesjonalistów.  Nie dopuszcza się fotografii obrobionej 

cyfrowo (photoshop). 

4. Dopuszcza się, celem podkreślenia podobieństwa przedstawionych osób, zabawne 

stylizacje,  jednakże bez zakrywania lub malowania twarzy.  

5. Przyniesienie  prac na Konkurs oznacza akceptację jego  warunków wyrażonych  w 

niniejszym regulaminie.  

6. Wszystkie fotografie powinny mieć postać cyfrową zapisaną na płycie CD lub innym 

nośniku elektronicznym z możliwością wydrukowania.  Należy je zapisać w formacie 

JPEG lub PDF.    

7. Organizator  zastrzega sobie prawo do wyłączenia z  udziału w Konkursie fotografii  

o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które 

 w inny sposób naruszają niniejszy regulamin. 

8. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.  

9. Prace konkursowe należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym 

terminie  do dnia 22.03.2013r.   

10.  Fotografie przyniesione  po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

11. Ponadto każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć oświadczenie 

następującej  treści:  

 

……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonego zdjęcia i wyrażam zgodę na 

umieszczenie fotografii na wystawie pokonkursowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 we 

Włodawie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………….. 

dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).   

                                          

……………………………………………….  
                                                                                                 Czytelny podpis rodzica 

 



Nagrody : 

 

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane  nagrody rzeczowe.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w  Konkursie. 

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie  

internetowej.  

 

Komisja oceniająca; 

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.   

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc exaequo. Decyzje jury  

będą ostateczne.  

3. Zadaniem Komisji oceniającej jest:   

a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie,  

b) ocena zgłoszonych fotografii,  

c) przyznanie nagród,  

d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę  

 

                                                                                                                      organizator 

Monika Zguczyńska 

  


