
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Przyroda w obiektywie” – konkurs na najciekawsze zdjęcie przyrodnicze 

§1 

Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Św. Joanny Beretty Molii w 

Krakowie. 

§2 

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas przyrody.  

2. Zmobilizowanie do aktywnego spędzania czasu przez dzieci na świeżym 

powietrzu. 

§3 

Uczestnicy konkursu  

1. Uczestnikami konkursu mogę być uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej.  

                                                                        §4 

                                     Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne wykonane samodzielnie. 

2. Jedna osoba, może zgłosić na konkurs maksymalnie jedną fotografię.  

3. Technika fotografii jest dowolna.  

4. Przysłane fotografie muszą zawierać następujące informacje: 

a) imię i nazwisko autora, 



b) klasę, do której uczęszcza uczeń, 

c) tytuł wykonanej fotografii, 

d) miejsce wykonanej fotografii. 

                                                    § 5 

                                     Termin i miejsce składania prac 

1. Prace należy przesłać do dnia 14.05.2021r.  

2. P r a c e n a l e ż y p r z e s ł a ć n a a d r e s e - m a i l o w y : 

przyrodawobiektywie.pksp@gmail.com  w tytule podając: „Przyroda w 

obiektywie” – konkurs na najciekawsze zdjęcie przyrodnicze. 

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e – mailu zwrotnym. 

                                                     §6 

                               Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Ocena prac konkursowych zostanie dokonana przez komisję powołaną przez 

Organizatora.  

2. Decyzja komisji jest ostateczna.  

§7 

                                   Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Przystąpienie do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz 

wyrażenie zgody na publikację pracy konkursowej, podpisanej imieniem i 

nazwiskiem jego autora. 
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3. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na dres e – mailowy: 

przyrodawobiektywie.pksp@gmail.com  

                         Oświadczenie rodziców/opiekunów 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Przyroda w 

obiektywie” – konkurs na najciekawsze zdjęcie przyrodnicze organizowanym przez 

Katolicką Szkołę Podstawą im. Św. Joanny Beretty Molii w Krakowie.  

……………………………….. 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w 

celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

……………………………….. 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograficznego i 

akceptuję jego warunki. 

……………………………….. 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

mailto:przyrodawobiektywie.pksp@gmail.com

