I edycja wewnątrzszkolnego konkursu fotograficznego

„Mój przyjaciel – zwierzak”
Wszystkich uczniów naszej szkoły serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy
1. Cele naszego konkursu;
a) rozwijanie pasji fotograficznej
b) rozwijanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt
c) uwrażliwienie na piękno przyrody
d) rozwijanie poczucia estetyki
2. Kategorie wiekowe;
a) klasy 1 - 3
b) klasy 4 - 6
c) klasy 7 i 8
3. Kwestie techniczne;
a) należy wykonać fotografię zwierzaka, najlepiej swojego pupila.
W przypadku gdy ktoś nie posiada zwierzaka w domu, może sfotografować zwierzę;
- należące do kogoś z rodziny bądź znajomego,
- sąsiada bądź przechodnia, oczywiście za zgodą właściciela,
- spotkane w parku, w lesie bądź na łące
- NIEDOPUSZCZALNE JEST KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ NIE SWOJEGO AUTORSTWA
(np. pobrane z internetu)

b) warto zadbać, aby fotografia miała wyraz artystyczny tj. ukazywała zwierzę w
ciekawej, niecodziennej lub zabawnej sytuacji. Prosimy się przy tym kierować
dobrym smakiem.
c) format zdjęcia konkursowego to 10 cm na 15 cm i tylko takie będą przyjmowane
- zdjęcie można wywołać u fotografa, bądź wydrukować w kolorze (chyba, że wyraz
artystyczny zakłada inaczej), jednak tylko w wyżej podanym formacie.
d) na awersie (z przodu zdjęcia), należy umieścić imię zwierzaka w jednym z
dolnych rogów fotografii, najlepiej druk na wąskim pasku papieru.
e) na rewersie (z tyłu zdjęcia), należy umieścić metryczkę tj. imię i nazwisko ucznia
oraz klasę.
f) wzór fotografii będzie można zobaczyć w świetlicy szkolnej
g) fotografię prosimy przynosić w papierowych kopertach, aby zapobiec zniszczeniu
4. Terminy;
a) prace będą przyjmowane jedynie w dniach od 21 października (poniedziałek) do
31 października (czwartek) w świetlicy szkolnej w godzinach 7:30 do 16:30.
b) dzień 31.10 jest nieprzekraczalnym terminem składania prac konkursowych

c) prace będą wystawione w holu szkolnym, nie później niż dwa tygodnie po terminie
składania prac
5. Nagrody;
a) w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za pierwsze 3 miejsca
oraz wyróżnienia, a także 3 nagrody publiczności
b) decyzje o przyznaniu nagrody podejmować będą;
- publiczność – uczniowie naszej szkoły na zasadzie głosowania/plebiscytu
- komisja konkursowa, składająca się z trzech osób (nauczyciel, fotograf, artysta)
c) głosowanie publiczności odbywać się będzie przez cały czas trwania wystawy w
świetlicy szkolnej, na wcześniej przygotowanych kartach
d) zwieńczeniem konkursu będzie uroczyste wręczenie nagród. Informacja o terminie
wręczania nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej i ogłoszona w
Librusie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

Masz pytania?
Przyjdź do mnie ;)
Damian Wypiorczyk – świetlica

