
Regulamin Konkursu
"ZJAWISKA PRZYRODNICZE W OBIEKTYWIE"

• Organizatorem  Konkursu  są  nauczyciele  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w
Trzemesznie: Paulina Dupel, Beata Mądry i Katarzyna Wynarowicz.

• Celem  Konkursu  jest  przedstawienie  ciekawych  zjawisk  i  procesów
przyrodniczych  w  otaczającej  rzeczywistości,  rozbudzenie  w  uczniach
zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi.

• Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII i VIII SP nr 1 w Trzemesznie.
• Uczestnicy  wykonują trzy  zdjęcia dostrzeżonych zjawisk  przyrodniczych

(dotyczących biologii, chemii i fizyki) i umieszczają je  na plakacie formatu A3
wraz z ich opisem.

• Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest jej samodzielne wykonanie.
• Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak muszą być czytelne i

wykonane samodzielnie. (rozmiar zdjęcia10x15; 15x21)
• Korekta  zdjęć  oddanych  na  konkurs  może  polegać  jedynie  na  działaniach

odpowiadających  zabiegom  takim  jak  np.  redukcja  koloru,  rozjaśnianie,
kontrastowanie. Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są niedopuszczalne.

• Prace  powinny  być  dostarczone  do  organizatora  do  14.05.2021r.  do  świetlicy
szkolnej.

• Przy  ocenie  prac  będzie  brana  pod  uwagę  umiejętność  dostrzegania  i
dokumentowania  zjawisk  i  procesów  przyrodniczych,  kreatywność  i
samodzielność.

• Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursu. Przewidziane są dyplomy oraz nagrody
rzeczowe  za  I,  II  i  III  miejsce  oraz  wyróżnienia,  które  wręczone  zostaną  w
ustalonym  terminie.  Dodatkowo  najlepsze  prace  nagrodzone  zostaną  oceną  z
przedmiotów.  Pamiątkowe dyplomy za udział  w Konkursie  otrzymają  wszyscy
uczestnicy konkursu.

• Każdy Uczestnik Konkursu może oddać tylko jedną pracę i otrzymać tylko jedną
nagrodę.

• Komisja  Konkursu  ma  prawo  odrzucić  prace  niezgodne  z  Regulaminem,
odbiegające od tematu, wadliwe technicznie lub naruszające prawo.

• Do  Konkursu  nie  zostaną  przyjęte  prace,  których  wykonanie  odbyło  się  z
naruszeniem zasad bezpieczeństwa,  mogło  zagrażać zdrowiu lub życiu a  także
spowodować naruszenie dobra otaczającej przyrody czy zdjęcia zawierające treści
obraźliwe lub wulgarne.

• Zdjęcia  zgłoszone  do  Konkursu  nie  mogą  naruszać  jakichkolwiek  praw  osób
trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony
wizerunku.

• Wszystkie prace biorące udział w Konkursie przechodzą na własność Organizatora
(nie będą zwracane Uczestnikom Konkursu). Organizator zastrzega sobie prawo
do różnych form publikacji nadesłanych prac.

• W konkursie  nie  mogą  brać  udziału  prace,  które  były  wcześniej  przedmiotem
innego konkursu.

• Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  będą  przetwarzane  przez  Organizatora
tylko dla potrzeb prowadzenia Konkursu.

• Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika
Konkursu warunków Regulaminu.

• Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie
(załącznik nr1).

• Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać u organizatorów konkursu.



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Zgoda  rodziców  (opiekunów  prawnych)  na  udział  dziecka  w  organizowanym  przez
Szkołę  Podstawową  nr  1  im.  Jana  Kilińskiego  w  Trzemesznie  konkursie  „Zjawiska
przyrodnicze w obiektywie”

• 1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………
(imię  i nazwisko)  w  organizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  nr  1  im.  Jana
Kilińskiego w Trzemesznie konkursie „Zjawiska przyrodnicze w obiektywie”.

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego
dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska,
klasy) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

• Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez
moje  dziecko  pracy  konkursowej  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z
Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej i facebookowej
organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

    Data                                   Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka   

...................................                                 .........................................................................


