
Regulamin konkursu fotograficznego

pt. „Miejsca Sercu Bliskie”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi przy Szkole

Podstawowej w Jędrzychowicach, Kowalewo 62a, 67 – 407 Szlichtyngowa.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs jest adresowany do wszystkich Szkół
Podstawowych oraz Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych – tylko grupy zerówkowe od 6 lat

na terenie województwa lubuskiego.

3. Cel konkursu:

- ukazanie walorów przyrodniczo – architektonicznych swojego regionu;

- poznanie walorów przyrodniczo – architektonicznych w województwie lubuskim;

- rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji otoczenia;

- rozwijanie wrażliwości artystycznej;

- rozwijanie zainteresowań związanych z fotografią;

4. Temat konkursu brzmi „Miejsca Sercu Bliskie”

Nasze otoczenie skrywa piękno przyrody i obiektów, które posiada niezwykłe detale powstałe
w sposób naturalny lub jest wynikiem działalności człowieka. Uczestników konkursu chcemy

zachęcić do odnalezienia takich wyjątkowych skarbów, jakie dała nam Matka Natura.

Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce,

obiekt w najbliższym otoczeniu uczestnika konkursu, a także bliskie jego sercu.

5. W konkursie mogą brać udział dzieci od zerówki – 6 lat do 8 klasy szkoły podstawowej z

terenu województwa lubuskiego.

Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię w formacie JPG.

Do każdej pracy konkursowej jest wymagana dokumentacja: imię i nazwisko uczestnika,

nazwa i adres placówki, z której startuje uczestnik oraz pisemna zgoda rodzica/opiekuna

prawnego na udział dziecka w konkursie oraz udostępnienie wizerunku i pracy uczestnika

konkursu (załącznik nr 1).

6. Prace konkursu muszą być autorstwa uczestnika konkursu lub może pomóc najbliższa rodzina

(rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo) .

7. Dyskwalifikowane będą prace jeśli naruszą którykolwiek punkt regulaminu, nie będą
posiadały dołączonej dokumentacji ze zgodą lub fotografia będzie fotomontażem.

8. Prace konkursowe wraz z dokumentacją (załącznik nr 1) należy przesyłać drogą mailową na

adres Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach: sp-jedrzychowice@zw.pl lub

marta.krawczyk@spjedrzychowice.eu do 19 października 2021r.

9. Do oceny prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. Ze względu na różnice wieku

uczestników konkursu, wyłonienie zwycięzców odbędzie się w dwóch grupach wiekowych:
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● I grupa dzieci z zerówki i uczniowie klas I – III

● II grupa uczniowie klas IV – VIII

W każdej kategorii będą wyłonione 3 najlepsze prace i zostaną uhonorowane nagrodami

rzeczowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych wyróżnień prac

konkursowych.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 19 – 22 października 2021. Po zakończeniu

konkursu prace zostaną opublikowane na stronie szkoły wraz z danymi zwycięzcy. Organizator

konkursu roześle nagrody rzeczowe do szkół/placówek, z których startował uczestnik.

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostatecznie

interpretacja powyższego regulaminu należy do Jury.

12. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.


