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Regulamin  
IV Bielańskiego Konkursu Fotograficznego „Flora i fauna w obiektywie” 

 

1. Z ramienia organizatorów osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele 

Szkoły Podstawowej nr 77: 
 
mgr Anna Stodulska – kierownik świetlicy; 

mgr Barbara Skaczkowska – nauczyciel bibliotekarz. 

 

2. Cele konkursu 

 Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.  
 Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz 

indywidualnych zdolności twórczych.  
 Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania 

wolnego czasu.  
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów bielańskich szkół podstawowych klas I-

VII. Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas I-II 

 uczniowie klas III-IV;  

 uczniowie klas V-VII. 

 

4. Tematyka prac 

Tematem konkursu jest przedstawienie w fotografii piękna otaczającej nas 

przyrody. 

 
5. Warunki udziału w konkursie 

 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. 

 Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe. 

 Każde zdjęcie musi być opisane na karcie zgłoszenia: imię i nazwisko 

autora, szkoła, klasa, miejsce wykonania i podpisane oświadczenie 

rodziców. 

 Prace uczniów będą zaprezentowane po zakończeniu konkursu na 

stronie internetowej szkoły w zakładce konkurs fotograficzny. 

6. Przebieg konkursu: 



I ETAP 

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez przesłanie skanu wypełnionej 

i podpisanej karty zgłoszenia oraz zdjęć na adres konkursfoto@sp77.edu.pl do 

17 listopada 2017 r. 

Nadesłane prace uczestników konkursu będą wywieszone w Szkole 

Podstawowej nr 77 ul. Samogłoska 9 w dniu 27 listopada 2017 r. 

 

II ETAP FINAŁOWY 

 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 

www.sp77.edupage.org 

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu doręczenia nagród drogą 

elektroniczną. 
 
 
7. Kryteria oceny 
 

 Walory merytoryczne – zgodność z celami konkursu, wartości 

poznawcze. 

 Walory artystyczne – ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność. 

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

 Zdjęcia uczniów oceniać będzie jury w składzie: p. Anna Stodulska, 

p.Barbara Skaczkowska, p. Aneta Żbikowska, p. Anna Hetnał. 

 Decyzje jury są ostateczne. 

 Jury wskaże 3 najlepsze zdjęcia w każdej kategorii wiekowej, których 

autorzy otrzymają kolejno tytuły oraz nagrody: 

‒ I miejsce w IV Bielańskim Konkursie Fotograficznym – bon 

zakupowy o wartości 100 zł.; 

‒  

‒ II miejsce w IV Bielańskim Konkursie Fotograficznym – nagroda 

książkowa; 

 

‒ III miejsce w IV Bielańskim Konkursie Fotograficznym – nagroda 

książkowa. 

 

 
 

 

http://www.konkursfoto@sp77.edu.pl/
http://www.sp77.edupage.org/


9. Postanowienia ogólne: 

 Zdjęcia złej jakości lub niezgodne z tematem nie będą dopuszczone do 

konkursu. 

 Nadesłanie zdjęć wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne  

z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do nadesłanych na konkurs prac oraz wyrażeniem zgody na 

umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na szkolnej stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie. 

 Fotografie powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko, nie mogą 

być wcześniej publikowane w Internecie. 

 Fotografia musi być wykonana przez jedno dziecko (nie przyjmujemy 

prac zbiorowych). 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 
 

Sekretariat SP 77  
22 834 09 92  
506 211 892 

 

Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

 

Życzymy POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 77 

ul. Samogłoska 9 

01 -980 Warszawa 

Tel. (22) 834 09 92 
 
 

 

Dyrektorzy  

Bielańskich Szkół Podstawowych 

 
 
 
 
Szanowni Państwo ! 
 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy uczniów bielańskich szkół podstawowych do 

wzięcia udziału w IV Bielańskim Konkursie Fotograficznym „Flora i fauna 

w obiektywie”, który rozpocznie się: 
 
 

23 października 2017 r. 
 
 
Organizatorami konkursu są: 
 

 Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy;  
 Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk. 

 
Mamy nadzieję, że konkurs spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony. 

Prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom, uczniom 

oraz zapoznanie się z regulaminem konkursu. 
 
 
 
 

W imieniu organizatorów 

 

Marzenna Narojek  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia 
 

IV Bielańskiego Konkursu Fotograficznego 

„Flora i fauna w obiektywie” 

 
1. Wykonawca: (imię, nazwisko, klasa, wiek) 

 
..……………………………………………………………………  
..……………………………………………………………………  
..…………………………………………………………………… 

 
2. Nazwa szkoły: 

 
..……………………………………………………………………  
..…………………………………………………………………… 

 
3. Opis fotografii (miejsce wykonania, co jest motywem zdjęcia, nazwa pliku 

dla wersji elektronicznej) 

 
Zdjęcie 1: ……………..…………………………………………………………  
…………………………………….……….…………………………………….

…………………………………………………………………………………..  
Zdjęcie 2: ……………..…………………………………………………………  
…………………………………….……….…………………………………….

……………………………………………………………………………………  
Zdjęcie 3: ……………..…………………………………………………………  
…………………………………….……….…………………………………….

……………………………………………………………………………………  
4. Oświadczenie rodzica lub opiekuna 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, 

nazwisko)…………………………….. …………………………, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 922) do 

celów związanych z konkursem i jego promocją. Jednocześnie oświadczam, że fotografie 

przesłane na konkurs zostały wykonane samodzielnie przez moje dziecko  

i posiadam do nich wszelkie prawa. 

 

 
  ..............           ...........................................  
Data           podpis rodzica 

 


