
 

 

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 

pt.:  „Ginący zawód” 

 
Organizatorami konkursu jest Pani Anna Chuda psycholog szkolny, Pani Joanna Galler – 

Włodarczak, opiekun Samorządu Szkolnego i Pani Joanna Kaptur – Konieczna – 

wychowawca świetlicy (doradca zawodowy)  

 

Cele konkursu: 
♣  Kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów za pomocą wizualnych środków. 

♣  Propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu. 

♣  Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 

Uczestnicy: 

♣  Konkurs adresowany jest do uczniów klas I –III Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich w Dolsku. 

Zasady  udziału w konkursie  

♣ Udział w konkursie jest dobrowolny.  

♣ Fotografie powinny posiadać 1 autora.  

♣ Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

♣ Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

♣ Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną fotografię.  

♣ Uczestnik konkursu może przesłać max 1 fotografię w formie elektronicznej: e-mail lub inny 

nośnik, np. CD. Fotografia powinna być opisana według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, 

klasa”.   

♣ Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: aska_kaptur@op.pl, j.galler@tlen.pl 

anna_chuda@op.pl w temacie należy wpisać: Konkurs fotograficzny – ginący zawód.  

Czas i miejsce: 
♣  Prace należy składać do dnia 20.10.2015   roku do organizatorów 

♣  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22. 10. 2015  roku przez wywieszenie informacji na 

szkolnej tablicy ogłoszeń Samorządu Szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły. 

Kryteria oceny: 
 Komisja konkursowa w składzie: mgr Barbara Wierzbińska, mgr Anna Chuda, mgr Joanna 

Galler – Włodarczak, mgr Joanna Kaptur – Konieczna dokona oceny wykonanych fotografii 

biorąc pod uwagę: 

♣  zgodność treści fotografii z podanym tematem, 

♣  oryginalność i jasność przekazu, 

♣  staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne. 

Podsumowanie:  
W konkursie można wygrać nagrody, które otrzymają osoby za zajęcie pierwszego, drugiego  

i trzeciego  miejsca. Ponadto prace  osób, które zajęły I, II i III  miejsce,  zostaną  przesłane na 

konkurs fotograficzny do Śremu w ramach OTK. Fotografie osób biorących udział w konkursie  

będą prezentowane na stronie szkoły oraz w szkole.   
Wręczenie nagrody odbędzie się na pierwszej długiej przerwie 22.10.2015. 

 

Zachęcamy do udziału!!!! 
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