Szkolny Konkurs Fotograficzny
„Warszawa – wczoraj i dziś”
dla klas VI – VIII

Regulamin konkursu

I. Organizator konkursu:
Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Warszawie - Grażyna Kurek

II. Uczestnicy:
Uczniowie klas VI-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Warszawie

III. Cele konkursu:
1.Rozbudzanie zainteresowań przemianami zachodzącymi w stolicy Polski na przestrzeni lat.
2. Poszerzenie wiedzy o Warszawie.
3.Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
4.Doskonalenie technik artystycznych.
5.Rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
6.Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

IV. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa.
1. Przedmiotem konkursu jest kolaż zdjęć, wykonany samodzielnie przez ucznia, którego
temat brzmi: "Warszawa – wczoraj i dziś".
2. Kolaż powinien zawierać zestawienie dwóch zdjęć wybranego miejsca w Warszawie,

przedstawiającego wyraźnie dwa inne jego oblicza.
Zdjęcie po lewej powinno przedstawiać to miejsce w przeszłości, zdjęcie po prawej – powinno
przedstawiać miejsce dzisiaj.
3. Każdy uczestnik może przesłać 1 kolaż na czacie w Microsoft Teams do nauczyciela
Grażyny Kurek.
4. W wysłanej wiadomości podaje:
- swoje imię i nazwisko,
- oddział klasowy, w którym się uczy,
- tytuł kolażu.
5.Rodzic (opiekun prawny) ucznia wysyła pocztą librusa do Organizatora pisemne oświadczenie
o treści:
" Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka - ... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie
"Warszawa – wczoraj i dzisiaj". Oświadczam, że praca jest autorstwa mojego dziecka, nie była
dotąd publikowana I wysyłana na inny konkurs. Wyrażam zgodę na publikowanie pracy
mojego dziecka na stronie internetowej szkoły i akceptuję pozostałe warunki regulaminu".
6. Termin przyjmowania prac upływa 14 maja 2021 r.
7. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
8.Postanowienia jury są ostateczne.
9.Wyniki konkursu oraz informacja o terminie wręczenia nagród zostaną umieszczone na
stronie internetowej szkoły oraz w ogłoszeniach dziennika internetowego Librus do dnia
31.05.2021 r.
10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
11. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
12.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych.

