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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Zdjęcie dla Mamy” 

 
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. 

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie fotografii zatytułowanej „Zdjęcie dla mamy”.  

3. Cele konkursu:  

 

- uczczenie święta Dnia Matki ,  

- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,  

- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.  

 

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:  

 

- każdy uczestnik zgłasza wyłącznie jedną pracę.  

- format prac:  

- oryginalne fotografie zapisane w formacie JPG 

 

Zdjęcia należy przesłać za pośrednictwem aplikacji Messenger poprzez fanpage szkoły lub poczty 

elektronicznej na adres sekretariat@zan.edu.pl.  
 

5. Miejsce i termin składania prac:  

 

- prace należy przesłać  do dnia 21 maja 2021 r.  

 

6. Kryteria oceny prac konkursowych:  

 

Ocenie podlegać będą: 

* oryginalne ujęcie tematu, wynikające z obserwacji świata zewnętrznego 

* estetyka i efekt wizualny 

* przejrzystość i techniczna poprawność wykonania 

 

 

7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: 

zan.edu.pl oraz na fanpagu szkoły.  

8. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone voucherami na zabiegi kosmetyczne ufundowanymi 

przez panią Martę Romaniuk.  

9. Prace najwyżej ocenione zostaną nagrodzone przez komisję konkursową w dniu 24.05.2021r.  

10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

11. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi 

uczestnik.  

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. 
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