
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„#Zostańwdomu z książką”   

§ 1.   

Organizator konkursu   

1. Organizatorami są: nauczyciel bibliotekarz Jolanta Pietruszka i nauczyciel języka polskiego 

Waldemar Kilar.   

2. Konkurs honorowym patronatem objął dyrektor szkoły Piotr Cisek.   

§ 2.   

Cele konkursu   

1. Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie do pozostania w domu w okresie pandemii 

koronawirusa.   

2. Intencją organizatora jest także popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu 

oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.   

§ 3. 

Uczestnicy konkursu   

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej.   

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.   

§ 4.   

Zasady uczestnictwa   

1. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: odrębnie dla uczniów klas 1-3, 

klas 4-6, klas 7-8.   

2. Uczestnicy wykonują samodzielnie jedną fotografię konkursową, którą dostarczają w wersji 

elektronicznej w formacie .jpg za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

3. Fotografia powinna przedstawiać czytelnika lub grupę osób w otoczeniu książek we wnętrzach 

domu, na trasie lub ogrodzie.   

4. Wiadomość e-mail z załączoną fotografią powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko 

autora pracy, klasa, tytuł pracy.   

5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich 

na rzecz organizatora oraz wyrażenie zgody na publikację.   



6. Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane 

obciążają uczestnika konkursu.   

7. Prace niespełniające określonych warunków nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.   

8. O zakwalifikowaniu fotografii do konkursu decyduje organizator.   

   

§ 5.   

Kryteria oceny   

1. Ocenie podlegać będą fotografie, które odpowiadać będą tytułowi konkursu „#Zostańwdomu 

z książką”.   

2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną fotografię: czarno – białą lub kolorową.   

3. Fotografia powinna zostać wykonana techniką cyfrową.   

4. Fotografię należy wykonać w możliwie jak najlepszej jakości i rozdzielczości (co najmniej 1200 

pikseli na dłuższym boku).   

5. Organizator w ocenie prac kierować się będzie następującymi kryteriami: samodzielność 

pomysłu i wykonania, zgodność z tematem, oryginalność pracy.   

6. Szczególną uwagę organizator będzie zwracać na wartość artystyczną i wartość techniczną 

fotografii.   

§ 6.   

Terminarz konkursu   

1. Prace należy przesłać na adres e-mail: zostanwdomuzksiazka@interia.pl do dnia 15 maja 2020 

roku do godz. 20:00.   

2. Prace przesłane po terminie i niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane.   

3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej zspposada.pl 18 maja 2020 roku. 

§ 7.   

Nagrody i wyróżnienia   

1. Laureaci I-III miejsca (odrębnie dla każdej kategorii wiekowej) otrzymają nagrody książkowe.   

2. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień.   

3. Nagrody zostaną wręczone po otwarciu szkół, zamkniętych wskutek epidemii.   

 

 



§ 8.   

Uwagi końcowe   

1. Pytania   dotyczące   konkursu   prosimy   kierować   na  wskazany  

 adres  e-mail: zostanwdomuzksiazka@interia.pl.   

2. Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.   

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.   

   

Jolanta Pietruszka i Waldemar Kilar   


