
REGULAMIN  

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Pani Zima” 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I–III olsztyńskich szkół podstawowych. 

3. Tematem konkursu jest przedstawienie na fotografii dowolnie wybranego miejsca 

znajdującego się w Polsce związanego z tematyką  zimową (zdjęcie musi być aktualne). 

4. Cele konkursu 

• Dostrzeganie piękna i różnorodności krajobrazów Polski w okresie zimowym. 

• popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu 

• prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 

5. Zasady udziału w konkursie 

• Każda osoba biorąca udział w konkursie powinna dostarczyć  na maila swojego 

nauczyciela/wychowawcy podpisane zdjęcie wraz ze skanem/zdjęciem wypełnionego 

przez rodzica/opiekuna oświadczeniem (Zał. nr 1) – wydrukowana i podpisana zgoda 

zostaje w szkole macierzystej.  

Szkoła przesyła prace konkursowe swoich uczniów  na  e-mail Organizatora. 

• Zdjęcie musi być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora zdjęcia, wiek 

autora i klasa, adres i telefon kontaktowy szkoły. 

• Zdjęcie i  skan oświadczenia powinne być dostarczone do Organizatora w jednym 

folderze. 

• Fotografie powinny być wykonane samodzielnie i muszą być pracami autorskimi, które 

wcześniej nie były wykorzystane w innym konkursie. 

• Fotografie muszą mieć wielkość pliku minimum 5 MB.  

• Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

• Prace nie podlegają zwrotowi. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego wywołania/wydrukowania zdjęć  

w celu przygotowania wystawy w placówce Organizatora. 

6. Kryteria oceny 

Jury konkursowe przy ocenie prac będzie zwracać szczególną uwagę na: 

• kompozycję zdjęcia (estetykę i efekt wizualny, przejrzystość, techniczną poprawność 

wykonania zdjęcia) 

• interesujące i oryginalne ujęcie motywu przewodniego konkursu. 

 

 

 



7. Jury 

• Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, 

które wyłoni Laureatów. 

• Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje  

od niej prawo odwołania. 

• W skład Jury wchodzą: Anna Sawicka, Agnieszka Kreczman, Anna Krebs, Małgorzata 

Modzelewska (nauczyciele, miłośnicy natury i zimowej aury      ). 

8. Miejsce i termin dostarczania prac 

Prace konkursowe należy dostarczyć do 11 lutego 2022 r. drogą mailową (liczy się data 

wysłania e-maila). 

sawicka.anna@sp29.olsztyn.eu 

✓ w tytule maila  należy wpisać KONKURS FOTOGRAFICZNY PANI ZIMA – nr szkoły 

✓ w załączniku: folder z podpisanym zdjęciem (pkt 5 Regulaminu) i skanem/zdjęciem 

wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna. 

9. Ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród i wyróżnień 

• Laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowani telefonicznie/ mailowo: 

dnia 25 lutego 2022 r. 

• Nagrodzone i wyróżnione fotografie wraz z imieniem i nazwiskiem autora zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp29.olsztyn.pl, na fanpage’u SP 29 

na Facebook’u. 

• Laureatami konkursu zostaną autorzy najciekawszych prac, otrzymają nagrody oraz 

dyplomy. 

• Organizator konkursu dopuszcza przyznanie wyróżnień. 

10.  Postanowienia końcowe 

• Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu  

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

• Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone  

z Konkursu. 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sawicka.anna@sp29.olsztyn.eu


 
Zał. nr 1 

do Regulaminu  

Konkursu Fotograficznego 

„Pani Zima” 

 
 
……………………..….…………..……………..….…  
            imię i nazwisko dziecka 

 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

  
  Oświadczam, że przekazana Organizatorowi praca konkursowa mojego dziecka została 

wykonana przez nie samodzielnie i nie była wcześniej wykorzystana w innym konkursie. 

 

 

……………………………..…….………..………………… 

          czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

  

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Pani Zima!” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Olsztynie. 

 Jednocześnie wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 

mojego dziecka w związku udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich 

ogłoszeniach i informacjach o konkursie oraz jego wynikach. 

 Oświadczam również, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego  

i akceptuję jego warunki. 

 

 

……………………………..…….………..………………… 

          czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 


