
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Bzianka -  wczoraj i dziś” 
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Organizator konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bziance.  
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Cele konkursu 

 

1. Ukazanie piękna Bzianki dawnej i współczesnej. 

2. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.  

3. Popularyzacja piękna przyrody, architektury i krajobrazu Bzianki.  

4. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych.  

5. Zachęcanie do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.  
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Przedmiot konkursu 
 

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca  ciekawe miejsca.  

2. Konkurs odbywa się równolegle w dwóch kategoriach – zdjęcie archiwalne oraz aktualne.  

3. Zdjęcie archiwalne powinno ukazywać historyczny wygląd  miejsca, budynku itp.  

4. Zdjęcie aktualne powinno ukazywać obecny wygląd .  

5. Fotografie powinny zostać zrobione na obszarze  miejscowości Bzianka.  
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Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów naszej szkoły oraz  wszystkich mieszkańców  Bzianki   

niezależnie od wieku.  

2. Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 dzieci i młodzież do 18 roku życia,  

 dorośli. 
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Zasady udziału w konkursie 

 

1. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

2. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie – jedną w kategorii zdjęcie archiwalne 

i jedną w kategorii zdjęcie aktualne.  

3. Zdjęcia mogą być dostarczane zarówno w formacie elektronicznym (mailowo, na płycie CD) 

jak i papierowym.  

4. Fotografie dostarczane na płycie CD lub mailowo powinny mieć minimalne wymiary 2288px 

na 1520px.  

5. Fotografie dostarczane w postaci papierowej powinny mieć minimalny format 15 x 21.  

6. Zdjęcia należy dostarczyć następującymi drogami:  



 drogą elektroniczną na adres e-mail spbzianka@rymanow.pl, 

 bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Bziance. 

7. Nazwa plików ze zdjęciami w formacie elektronicznym prosimy opisać według szablonu: 

„tytuł zdjęcia - imię i nazwisko” np. Moje Zdjęcie – Jan Kowalski.  

8. Do każdego zdjęcia należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą dane autora: imię, nazwisko, 

adres e-mail, telefon kontaktowy oraz potwierdzenie akceptacji regulaminu konkursu. 
Uczniowie dodatkowo dostarczają oświadczenia o udziale w konkursie. 

9. Regulamin konkursu wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej szkoły 

www.spbzianka.idl.pl 

10. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie, nie zostaną 

zakwalifikowane do konkursu.  
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Terminarz 

 

1. Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2018 roku. 

2. Prace dostarczone po terminie nie będą brały  udziału w konkursie. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku i opublikowane na stronie 

internetowej www.spbzianka.idl.pl 
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Kryteria oceny 

 

1. Walory merytoryczne – zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze.  

2. Walory artystyczne – ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność.  
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Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Przewiduje się przyznanie nagród w każdej z dwóch kategorii. 

2. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów 

100 – lecia Odzyskania Niepodległości w dniu 15 kwietnia 2018 roku. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaprezentowania również innych, nienagrodzonych prac 

na wystawie pokonkursowej. 
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Postanowienia ogólne  
 

Dostarczenie zdjęć na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do dostarczonych na konkurs 

prac oraz wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej w Bziance. 

 

Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w powyższym konkursie. 

mailto:spbzianka@rymanow.pl
http://www.spbzianka.idl.pl/

