
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

GMINY SIERADZ”

Adresaci konkursu: uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum 

Cele konkursu: 
- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody
- poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystycznych terenu Gminy Sieradz
- inicjowanie i pogłębianie zainteresowań, pasji, umiejętności związanych z fotografią
- rozwijanie kreatywności

Adres i termin dostarczania prac (osobiście lub za pośrednictwem przesyłek pocztowych): 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 r. 
Rzechta 84

98-200 Sieradz
Prace należy dostarczyć do 31 maja 2019 roku.

Zasady przygotowania pracy:
1.  Fotografia  powinna  nawiązywać  do  tematu  konkursu  -  uczestnik  może  przedstawić  na  niej
krajobraz,  fragment przyrody ożywionej/nieożywionej  znajdujący się na terenie Gminy Sieradz.
Nie dopuszcza się przedstawiania osób.
2. Uczeń wykonuje fotografię i przedstawia ją w formacie  13 x 18 na papierze fotograficznym. 
3. Do fotografii uczeń załącza metryczkę według podanego niżej wzoru:
Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Krótki opis zdjęcia, miejsce wykonania zdjęcia

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac na szkolnej stronie internetowej,
na szkolnym profilu na portalu społecznościowym Facebook należącym do Szkoły Podstawowej w
Rzechcie oraz na szkolnej wystawie. 
5. Fotografie pozostają w Szkole Podstawowej w Rzechcie po zakończeniu konkursu.
6. Ocena prac:
- prace oceni zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rzechcie stanowiący komisję konkursową
- podczas oceny pod uwagę będą brane: zgodność z regulaminem konkursu, kreatywność, estetyka,
czytelność fotografii.
7.  Każdy  uczeń  otrzyma  dyplom  za  udział,  a  każdy  nauczyciel  imienne  podziękowanie.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
8.  Wyniki  konkursu  zostaną  zamieszczone  na  szkolnej  stronie  internetowej  oraz  na  szkolnym
profilu na portalu społecznościowym Facebook należącym do Szkoły Podstawowej w Rzechcie.
Nagrody  zostaną  przekazane  przez  organizatora  do  właściwego  sekretariatu  szkoły,  w  której
wyłoniono zwycięzcę w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

Organizator:
mgr Anna Nowakowska



Załącznik 1. METRYCZKA

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Krótki opis zdjęcia, miejsce wykonania zdjęcia


