
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Wiosna w moim ogrodzie” 
 

I. Organizator 
1. Nauczyciele przyrody i biologii Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 

Wiśniowej Górze 
 

II. Uczestnicy 
1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 
2. Konkurs będzie rozstrzygany w 3 grupach:  

 I grupa – uczniowie klas I -III 

 II grupa – uczniowie klas IV - VI 
 III grupa – uczniowie klas VII - VIII 

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
4. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie – zdjęcia wykonane 

osobiście. 
 

III. Cel konkursu 
1. Promowanie walorów przyrodniczych naszego najbliższego otoczenia. 
2. Ukazanie piękna wiosny. 
3. Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży, zainteresowanie przyrodą, a także fotografią 
4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz umiejętności postrzegania otaczającej 

przyrody w ciekawy sposób. 
IV. Zasady udziału w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. 
2. Fotografie powinny posiadać jednego autora. 
3. Przedmiotem konkursu są dwie fotografie ogrodu przydomowego z wiosennymi 

elementami. 
4. Prace należy przesłać w postaci opisanych plików (tytuł pracy, miejsce gdzie 

wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, klasa. Prace niewłaściwie opisane nie 
wezmą udziału w konkursie.  

5. Każdy z uczestników może przesłać 2 zdjęcia na maila nauczyciela 
biologii/przyrody/edukacji wczesnoszkolnej lub zamieścić zdjęcie w zadaniu na 
classroom do 15 kwietnia 2021r.  

6. 16 kwietnia zdjęcia zostaną zamieszczone na profilu fb - Wolontariat Szkolny i będzie 
można na nie głosować oddając like – 1p., serduszko – 2p..  

7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły 
Podstawowej w Wiśniowej Górze oraz zamieszczone w szkolnej kronice. 

V. Zasady szczegółowe 
1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane w ogrodach. 
2. Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 
3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej 
się na fotografii zawierającego wyrażenie zgody na nieodpłatną publikacje tego 
wizerunku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 



VI. Terminarz 
Prace wykonane zgodnie z wymogami należy przesłać na adres mailowy organizatora –  
klasy IV - VIII: asiasosz@spwg.edu.pl lub magdalena.trzcinska@spwg.edu.pl,  
klasy I – III agnieszka.pietrzyk@spwg.edu.pl   
do dnia 15 kwietnia 2021 r.  
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021r.( na Dzień Ziemi) 

VII. Ogłoszenie wyników 
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród. 

 
VIII. Nagrody 

1. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu  

 
Informacje o konkursie można uzyskać kontaktując się z organizatorami  
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