
Konkurs fotograficzny dla uczniów  
Szkoły Podstawowej nr 57 im. 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym  
„Moje zwierzę” 

§1 
ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski i Wolontariat Szkoły Pod-
stawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu.  

§2 
TEMATYKA KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia, na którym zostanie 
przedstawione zwierzę domowe (pupil) należące do autora / rodziny autora 
fotografii.  

§3 
UCZESTNICY KONKURSU 

1. Adresatami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu. 
2. Uczestnikami konkursu stają się autorzy dostarczonych fotografii. 
3. Autorem fotografii może być tylko jedna osoba. 

§4 
CELE KONKURSU 

1. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 
2. Przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka. 
3. Kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt. 
4. Wyrażanie własnych uczuć i przeżyć związanych ze zwierzętami i kontakta-

mi z nimi. 

§5 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
2. Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny. 
3. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie zdjęcie, związane ściśle z tema-

tem konkursu.  
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 fotografie.  
5. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia: 
• wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową,  
• kolorowe lub czarno-białe, 
• w formacie 20x30 cm.  
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5. Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi (przedstawicielami organizatora są 
wychowawcy klas 1-3 oraz nauczyciele SP 57 - Diana Biegańska, Anna Ma-
ciejewska) w terminie do dnia 6 listopada 2020 r. 

6. Do zdjęcia/zdjęć należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następują-
ce dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę, której jest uczniem, tytuł zdję-
cia i jego krótki opis (co przedstawia - imię zwierzaka, w jakich okoliczno-
ściach). 

7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu ele-
mentów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian 
oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się 
fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontra-
stu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona mody-
fikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane. 

§6 
ZASADY OCENIANIA 

1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryte-
ria: 

• oryginalność i pomysłowość, 
• estetyka wykonania, 
• zgodność tematyczna. 
2. Decyzje jury o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

§7 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Jury konkursowe wyłania 3 laureatów w 2 kategoriach wiekowych - dzieci 
młodszych (klas 1-3) oraz młodzieży (klas 4-8). 

2. Wyróżnienie otrzymuje także klasa najaktywniej promująca fotografię. Kry-
terium nagrody jest w tym przypadku liczba prac dostarczonych z danej 
klasy. 

3. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów oraz 3 
nagród w każdej kategorii wiekowej. 

4. Dyplomy otrzymają również autorzy prac wyróżnionych. 

§8 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Organizator poinformuje uczestników konkursu o terminie i okolicznościach 
wręczenia nagród i wyróżnień. 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszone do konkursu prace stają się własnością organizatora konkursu, 
który zastrzega sobie prawo do swobodnego ich wykorzystania w celach 
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związanych z rozstrzygnięciem i promocją konkursu (np. publikacją na stro-
nie internetowej organizatora), prezentacją wystawy pokonkursowej. 

2. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane autorom. 
3. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs 
zostały wykonane samodzielnie. 

4. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs fotografie nie będą wyko-
rzystywane do celów komercyjnych sprzecznych z ideą Konkursu. 
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