
 

                                     

Rodzinny konkurs fotograficzny 

„Drzewa jesienią” 

 

Organizator konkursu: 

Samorządowe Przedszkole nr 76 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krakowie. 

Temat pracy konkursowej: 

Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające drzewa w jesiennej szacie.   

Adresaci:  

Konkurs dedykowany jest dla dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola 

nr 76 i ich rodzin. 

Terminarz: 

 prace należy dostarczyć do 2 listopada 2022 r.  nauczycielom grupy przedszkolnej                               

do której uczęszcza dziecko; 

 rozstrzygnięcie konkursu - 4 listopada (wyniki zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej przedszkola), otwarcie wystawy pokonkursowej i uroczyste 
wręczenie nagród w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora. 

Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; 

 uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody w różnych porach roku; 

 rozbudzanie aktywności twórczej; 

 rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu w gronie rodziny. 

 

 



Warunki udziału w konkursie: 

 uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę; 

 format zdjęcia - A4, wyłącznie na błyszczącym papierze fotograficznym; 

 prace przekazane do udziału w konkursie powinny zawierać na odwrocie 

metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek, grupa przedszkolna; 

 do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, na których znajdują ujęcia twarzy                                           
i sylwetki osób oraz cyfry, daty, znaki wodne, podpisy itp. 

 prace zgłoszone do udziału w konkursie nie podlegają zwrotowi i mogą być 
wykorzystane przez Organizatora, w jego działalności statutowej oraz 
udostępnione na stronie internetowej; 

 opiekun prawny autora pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym                                  
na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy; 

 prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom; 
 

Ocena prac 
 oceny zdjęć oraz przydziału nagród, wyróżnień dokona jury powołane przez 

Organizatora;  
 przy ocenie fotografii jury będzie brało pod uwagę sposób ujęcia tematu, 

kompozycję kadru, ogólne wrażenie artystyczne i technikę wykonania pracy; 

 prace niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały 
ocenie jury. 

 
Uwagi: 

 przekazanie pracy do udziału w konkursie jest równoznaczne z nieodpłatnym 
przeniesieniem wszelkich autorskich, praw majątkowych na Organizatora; 

 prace biorące udział w konkursie nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności 
dóbr osobistych osób trzecich (chronionych prawami autorskimi); 

 administratorem danych osób biorących udział w konkursie jest Samorządowe 
Przedszkole nr 76 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Krakowie; dane osobowe będą 
przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu.  

 
 

Koordynatorzy konkursu: 

Marta Falińska 

Małgorzata Wrona - Mruk 

Renata Zamorska 
 

 

 

 


