
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„CZEGO TO MISIE NIE POTRAFIĄ?!” 

§ 1 

Organizatorzy konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w 

Gniewie. 

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach obchodów Dnia Pluszowego Misia. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

 

Cele konkursu: 

 Propagowanie Dnia Pluszowego Misia. 

 Zachęcenie dzieci do poznania historii święta. 

 Zachęcenie do aktywności. 

 Rozwój wyobraźni . 

 Propagowanie fotografii jako dziedziny sztuki. 

 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do amatorów. 

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Jana III Sobieskiego w Gniewie. 

3. Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej – klasy I- III 

 

§ 4 

Zasady ogólne konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zdjęcia ukazującego 

zaaranżowaną sytuację, której bohaterem jest pluszowy miś , a która wpisuje się w 

tytuł konkursu „ Czego to misie nie potrafią ?!” 

3. Zdjęcie należy przesłać najpóźniej do dnia 29 listopada 2020 r. drogą mailową na 

adresy koordynatorów:   kasia.zabrocka85@gmail.com, jelenica1@wp.pl z dopisanym 

imieniem i nazwiskiem oraz klasą. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. 

 

§ 5 

Zasady szczegółowe konkursu 

 

 

1. Technika  i format wykonania fotografii są dowolne. 

2. Na fotografii powinien znajdować się pluszowy miś w zaaranżowanej sytuacji. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 
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§ 6 

Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym przez Organizatora w zależności 

od sytuacji pandemicznej. 

4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 

2. Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do  Organizatora. 

4. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować do koordynatorów pani 

Katarzyny Zabrockiej oraz pani Joanny Kaczmarek za pomocą e- dziennika lub 

platformy Teams. 

 


