
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt: „Pierwsze oznaki wiosny” 

 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Pierwsze oznaki wiosny” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława 

Konarskiego w Tarnowie. 

ADRESACI KONKURSU 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie 

 CELE KONKURSU 

 a) promowanie walorów przyrodniczych Tarnowa, 

 b) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu, 

 c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, 

 d) zwrócenie uwagi na sezonową zmienność i piękno przyrody. 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu są autorskie fotografie wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Tarnowie. 

TEMATYKA 

Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie piękna przyrody oraz zmian 

zachodzących w przyrodzie związanych ze zbliżającą się wiosną. Interpretacja tematu jest 

dowolna.  

PUBLIKACJA PRAC KONKURSOWYCH 

Nadesłane prace zostaną opublikowane na wirtualnej tablicy pod adresem 

https://padlet.com/sp2samorzaduczniowskitarnow/Bookmarks 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej 

szkoły http://www.konarski.wiara.pl/ 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia.  

3. Terminarz: 

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 10.03.2021 r.- 05.04.2021r. 

• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 06.04. - 09.04.2021 r. 

• ogłoszenie listy nagrodzonych uczestników na stronie szkoły– 10.04.2021 r. 

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza 

się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:  

https://padlet.com/sp2samorzaduczniowskitarnow/Bookmarks
http://www.konarski.wiara.pl/


sp2.samorzad.uczniowski.tarnow@gmail.com  z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny 

Pierwsze oznaki wiosny”. 

7. Nadesłane fotografie należy opisać (nazwa pliku) według następującego wzoru: 

Imię_Nazwisko_Kategoria, np. Jan_Kowalski_Kategoria I 

8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG. 

9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 

osoby. 

JURY 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury, które zostanie powołane 

przez Samorząd Uczniowski.  

2. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

NAGRODY 

1. Nagrody w konkursie zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:  

kategoria I: uczniowie klas I- IV 

kategoria II: uczniowie klas V- VIII 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o 

laureatach konkursu na stronie internetowej szkoły. 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty 

elektronicznej do dnia 13 kwietnia 2021 r. 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH 

Katarzyna Bigos- opiekun Samorządu Uczniowskiego 

katarzyna_bigos@konarski.wiara.pl  
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