
Regulamin konkursu fotograficznego „ Przyroda w obiektywie” 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego  „Przyroda w obiektywie”, zwanego dalej 

„Konkursem” jest SP im Tadeusza Kościuszki w Głoskowie, zwanym dalej „Organizatorem”. 

Osoba odpowiedzialna:  Katarzyna Nazariew – Kamińska, kontakt e-mail: 

knazariew@gmail.com 

 

II. Cel i tematyka konkursu 

Celem Konkursu jest rozwijanie pasji fotograficznej uczniów, odkrywanie talentów, rozszerzanie 

wiedzy o najbliższym środowisku przyrodniczym i ciekawych miejscach. Zadaniem uczestników 

jest zarejestrowanie obrazów  przyrody. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy życia 

mieszkańców stawów i rozlewisk Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W konkursie chodzi o 

to by każde zdjęcie przedstawiało krajobraz, a najważniejsze jest by były rozpoznawalne w tle 

elementy krajobrazów z Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs "Przyroda w obiektywie" adresowany jest do wszystkich uczniów klas 4 – 7 szkół 

podstawowych gminy Piaseczno zainteresowanych fotografią. 

 

IV. Zgłaszanie prac 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie odbitki na papierze 

błyszczącym w formacie A 5 na adres: SP im. Tadeusza Kościuszki ul. Millenium 76, 05-503 

Głosków lub osobiście do sekretariatu szkoły. 
2. Uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze do etapu szkolnego. Każda 

szkoła przysyła jedną najlepszą pracę wytypowaną przez komisję szkolną. 

3. Na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące informacje: 

•    imię i nazwisko ucznia, klasa, 

•   numer telefonu i adres szkoły, 

•   tytuł fotografii, 

•  imię i nazwisko opiekuna konkursu etapu szkolnego, 

• datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 

1.01.2018 r.) 

•Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 kwietnia 2018 r. 

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających 

zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - 

rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są 

niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. 

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 

7. Zdjęcia mogą zgłaszać tylko ich autorzy. 

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 



9. Zgłoszenie fotografii do konkursu należy nadesłać wraz z wyrażeniem zgody 

rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wystawy pokonkursowej oraz w innych 

publikacjach związanych z konkursem. 

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani 

naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i 

osobistych praw autorskich. 

 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatora.  

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.  

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce. 

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną. 

7. Decyzje Jury oraz termin wręczenia nagród zostaną podane na stronie Organizatora – SP im. 

Tadeusza Kościuszki w Głoskowie, http://spgloskow.waw.pl 

 

 

 


