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KONKURS DZIELNICOWY

I edycja 

WIOSNA NA WOLI

Zapraszamy  uczniów  wolskich  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  do  udziału  w

konkursie,  którego głównym celem jest  zainteresowanie  pięknem budzącej  się  do

życia przyrody oraz propagowanie pasji fotografowania wśród dzieci i młodzieży.

                                                                 

                                                                           



REGULAMIN 
konkursu Wiosna na Woli

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 351 w Warszawie.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas IV – VII Szkoły Podstawowej i II – III Gimnazjum.

3. Celem konkursu jest  uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno otaczającej przyrody,   popularyzacja

wiedzy  przyrodniczej,  rozwijanie  przyjaznych  naturze  postaw,  kształcenie  umiejętności  obserwowania

otaczającego nas świata, propagowanie pasji fotografowania, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w

dziedzinie fotografii oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

4.  Przedmiotem  konkursu  są  zdjęcia  przedstawiające  rośliny  i  zwierzęta  kojarzone  z  wiosną.

Zdjęcia  przedstawiające  zwierzęta  domowe,  zwierzęta  sfotografowane  w  ZOO  nie  biorą  udziału

w konkursie.

5. W konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe.

6.  Jeden  uczestnik  może  zgłosić  maksymalnie  dwie  prace.  Każde  zdjęcie  rozpatrywane  będzie  osobno.

W przypadku zgłoszenia większej liczby prac, żadna z fotografii zgłoszonych przez autora tych prac nie

będzie rozpatrywana w konkursie.

7. Zdjęcia należy dostarczyć w formacie co najmniej 13x18cm lub większym. W przypadku drukowania w

warunkach domowych zdjęcia muszą być wydrukowane na papierze fotograficznym!

8. Niedopuszczalne jest dodawanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu, w tym – napisów (np. nazwiska

autora), daty wykonania, itp.

9.   Na odwrocie każdej pracy należy przykleić  wykonane komputerowo metryczki zawierające:

imię  i  nazwisko autora,  klasę,  nazwę  i  adres  szkoły,  numer  telefonu  kontaktowego lub  e-mail,

tytuł pracy (np. Krokusy, Jaskółki, itp.), miejsce jej wykonania (np. Park Moczydło) oraz imię i

nazwisko nauczyciela opiekującego się uczestnikiem konkursu.

10. Prace konkursowe można składać bezpośrednio u koordynatora konkursu, p. Joanny Wołyniec s. 309,

sekretariatu lub wysłać na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa Nr 351

 ul. Olbrachta 48/56 

01-111 Warszawa

 z dopiskiem: Konkurs fotograficzny – Wiosna na Woli.



11.  Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  oświadczeniem,  że  osoba  biorąca  w  nim  udział  jest

autorem/autorką  zdjęć oraz posiada pełne prawa autorskie.

12.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  naruszenie  praw  autorskich  osób  trzecich  przez

uczestników konkursu. 

13.  Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażaniem zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych

uczestnika (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).

14. Nadesłane zdjęcianie nie będą odsyłane i przechodzą na własność organizatora.

15. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

16. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:

• I kategoria do lat 13 

• II kategoria do lat 16 

17. Jury oceniać będzie zgodność z tematem, walory artystyczne, jakość techniczną.

18. W każdej z kategorii zostaną przyznane 3 nagrody ( I miejsce, II miejsce, III miejsce).  Jury zastrzega

sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

19. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest  ostateczna i  nie przysługuje od niej  prawo

odwołania się.

20. Z najciekawszych prac utworzona zostanie wystawa pokonkursowa. 

21. Terminarz Konkursu:

- zgłaszanie prac – do 27 kwietnia 2018 r.

- ogłoszenie wyników konkursu – 8 maja 2018 r.

- utworzenie wystawy – do 11 maja 2018 r.

- rozdanie nagród – 15 maja 2018 r.

22. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej SP 351.

23. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.


