
                                                                

 

                         Rodzinny konkurs fotograficzny                     

 

                           ,,Mieszkańcy ogrodu” 

 

  Organizator konkursu: Samorządowe Przedszkole nr 76 w Krakowie, ul. Emaus 29. 

 

Koordynatorzy konkursu; 

 Katarzyna Wyżga – Zontek 

 Renata Zamorska 

 Jolanta Kołodziejska 

 Elżbieta Oruba-Sokół 

 

 Terminarz konkursu; 

 Przyjmowanie prac od  18.05.2022 - 15.06.2022 

 Rozstrzygnięcie konkursu  

 Temat pracy konkursowej: „ Mieszkańcy ogrodu” 

 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola nr 

76 w Krakowie, oraz ich rodziców. 

 Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną w auli Samorządowego Przedszkola nr 

76 w Krakowie, ul. Emaus 29. 

 Cele konkursu:  

 Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu; 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej;  

 Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii; 

 Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu;  

 Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci; 



 

 Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Każda praca powinna posiadać następujące informacje ; imię i nazwisko autora, grupa 

przedszkolna, wiek dziecka; 

 Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi przez dziecko lub 

rodzica; 

 Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że 

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały 

wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne 

osoby; nie narusza praw autorskich osób trzecich; 

 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 zdjęcie; 

  Format pracy: zdjęcie wykonane w formacie A4 – błyszczące. 

 Zdjęcie nie może zawierać ujęć twarzy i sylwetek osób; 

 Zdjęcie powinno przedstawiać przynajmniej jednego mieszkańca ogrodu ( zwierzęta, 

owady, pająki itp.) 

  Kryteria oceny prac: 

  Treść fotografii – wybór tematu i sposób jego ujęcia; 

  Oryginalność wykonanego zdjęcia; 

  Wrażenie artystyczne; 

  Jakość techniczna – ocena przygotowania technicznego fotografii; 

 Ocena prac i nagrody: 

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 

 2. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac, laureatów konkursu i wyłoni 

spośród nich zwycięzcę. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie; 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w określonym  uprzednio terminie przez organizatorów- do 

dwóch tygodni od zakończenia konkursu, ; 

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody; 

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie; 

 Uwagi: 

 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim; 



2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin; 

3. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone po uprzednim kontakcie z 

nauczycielami dziecka;  

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom; 

 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację prac na stronie 

internetowej;          

                                      

                                      

                   POWODZENIA! 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


