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Regulamin Konkursu fotograficznego 

 
Organizator: Gmina Pieszyce, Szkoła Podstawowa nr 1 

         
Cel konkursu: Celem konkursu jest dostrzeżenie piękna Dolnego Śląska - naszej Małej 

Ojczyzny.  
 
Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs polega na nadesłaniu zdjęcia przedstawiającego interesujące, ciekawe 
miejsca krajobrazu naturalnego i kulturowego regionu Gór Sowich. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I - VI. W konkursie biorą udział 
indywidualni uczniowie. 

 
Warunki uczestnictwa: 

1. Prace należy wykonać w formacie A4 na papierze fotograficznym. 
2. Na odwrocie zdjęcia należy podać: miejsce i datę wykonania fotografii, autora, 

klasę, szkołę, oraz imię i nazwisko opiekuna (metryczka w załączeniu regulaminu). 
3. Termin dostarczania prac do 31 maja 2014 r. Telefon/fax kontaktowy szkoły: 074 

8365 220. 
4. Wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1 

w Pieszycach 
5. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę walory artystyczne prezentowanych 

prac. 
 
Nagrody: 

1. Nadesłane prace będą oceniane przez komisję konkursową. 
2. Przyznane zostaną 3 nagrody główne. 
3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 
Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autora na 

opublikowanie pracy i danych osobowych w prasie  i na stronie internetowej 
szkoły i Gminy Pieszyce. 

3. Organizator przewiduje możliwość wykonania podczas gali podsumowującej 
XV Prezentacje Oświatowe pokonkursowej wystawy fotografii. 

4. Prace Konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 
konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji 
Konkursowej. 
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5. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznacznym przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 
 

 
Prosimy o przestrzeganie praw autorskich i nie nadsyłanie prac wydrukowanych 
z internetu! 
 
Wszelkie informacje na temat konkursu pod nr telefonu 74 836 52 20 udzielają Panie 
Elżbieta Molenda i Elżbieta Jamuła. 

 
 

Organizator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patronat medialny 
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Konkurs fotograficzny 

METRYCZKA DO ZDJĘĆ 

 

Autor zdjęcia:    ………………………………………………………………………………….. 

 

Data i miejsce wykonania:  ………………………………………………………………………………….. 

 

Klasa:       ………………………………………………………………………………….. 

 

Szkoła i dane teleadresowe placówki:   …………………………………………………………………………………… 

 

     …………………………………………………………………………………… 

 

     …………………………………………………………………………………… 

 

                   ………………………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko opiekuna:  ………………………………………………………………………………….. 
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ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

w konkursie fotograficznym  

 

 

 Data i podpis rodzica /prawnego opiekuna 

 

………..…………………………. 

 

 


