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REGULAMIN SZKOLNEGO  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej I st. w Poznaniu. 

2. Przedmiotem   konkursu jest wykonanie samodzielnego zdjęcia oraz przypisanie  

go do wybranej kategorii tematycznej. 

3. Cele konkursu: 
• promocja Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Poznaniu, 

• popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego 

czasu, 
• prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej, 

• kształtowanie wyobraźni i intuicji artystycznej - wyrażona w interpretacji tematu, 

• dzielenie się z innymi swoimi zdolnościami. 

4. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

• każdy uczestnik może zgłosić 2 prace w wybranej przez siebie kategorii  

(z zachowaniem kryterium wieku). 

• Kategorie tematyczne prac: 

• Klasy I-IV: „Z górki na pazurki – moje ferie 2022” lub „Moja muzyka”; 

• Klasy V-VIII: „Mój świat” lub „Tryb szkolny”. 

• format prac: 

• odbitki kolorowe lub czarno-białe, 

• wywołane zdjęcie w rozmiarze minimum 15x21 lub 21x30 oraz 

oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG przesłane przez 

MS Teams do p. Huberta, 

• dopuszcza się użycia edytora zdjęć do wykadrowania oraz 

podstawowej obróbki zdjęć, 

• zabrania się fotomontażu oraz wykorzystywania nieswojego 

autorstwa. 

5. Zdjęcia należy umieścić w kopercie oraz dołączyć kartę z oświadczeniem autora oraz zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych - (dostępny w załączniku). 

6. Terminarz: 

- Ogłoszenie konkursu 14.01.2021 r. 

- Prace należy dostarczyć do Samorządu Uczniowskiego do dnia 11 lutego 2022 r. 
7. Kryteria oceny prac konkursowych: 

Komisja będzie zwracała uwagę na: 

• oryginalność interpretacyjną tematu pracy, 

• prezentację tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, 

• charakteryzujące się oryginalnym ujęciem poruszanego zagadnienia oraz 

ciekawymi obserwacjami, 

• oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna 
poprawność wykonania. 

8. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Samorząd Uczniowski. Decyzje jury są 

ostateczne. 

10. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 

11. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie 

ponosi uczestnik. 

12. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną 
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zdyskwalifikowane. 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby  uczestniczące zgody 

na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 
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Poznań, dnia...................................... 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia pod tytułem: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie. 

Wyrażam zgodę na jego wykorzystanie przez organizatora w celach reklamowych. 

 

 
.................................................................... 

czytelny podpis 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w szkolnym konkursie 

fotograficznym. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich 

ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach. 

Oświadczam również,  że  zapoznałam/em się  z  regulaminem konkursu  fotograficznego   

i akceptuję jego warunki. 

 

 

 
 

Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 
………………………… …………………………………....... 


	REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
	REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO


