
Szkolny Konkurs Fotograficzny 
Regulamin konkursu fotograficznego 
 

 „WIOSNA  ach  to  TY” 

Zwiastuny wiosny 

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie  

Tematyka konkursu: Przyroda budząca się do życia po zimie. 

Kryteria oceny: 
1. Poprawność techniczna wykonanych zdjęć, 
2. Artystyczny wyraz fotografii, 
3. Ciekawe i atrakcyjne ujęcie tematu. 

 
Cele konkursu: 

4. Prezentacja walorów przyrody ożywionej: fauny i flory oraz krajobrazów najbliższej 
okolicy; 

5. Rozwijanie zmysłu obserwacji i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży, 
6. Kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na wyrażanie pozytywnych emocji. 

 
Regulamin konkursu: 

7. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: 
I – III SP 75;   IV – VIII SP 75  i  I – III  LO. 

8. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie. 
9. Autorem zgłoszonych  2 fotografii może być tylko jedna osoba. 
10. Fotografie muszą być wykonane samodzielnie. 
11. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, wydrukowane 

na    papierze fotograficznym w formacie  9x1,  10x15 – pocztówkowym  
lub 13x18 , 15x21 cm. 

12. Z konkursu wyłącza się zdjęcia wykonane przez osoby dorosłe. 
Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: 
tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora zdjęć, klasa. 
Termin zgłaszania zdjęć mija 15.04.2022 r 

Ocena prac: 
13. Prace podlegają  ocenie przez komisję, utworzonej z nauczycieli ZSOMS w Krakowie. 
14. W każdej kategorii za trzy pierwsze miejsca, przyznane zostaną nagrody. 

 
Publikowanie zdjęć: 

15. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne 
wykorzystywanie do promocji ZSOMS w Krakowie. Zdjęcia oddane na konkurs nie będą 
zwracane przez Organizatora autorom. Organizator zastrzega sobie prawo do 
publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach 
internetowych szkoły. 

16. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną po zakończeniu konkursu 
umieszczone  na  stałej wystawie fotograficznej w szkole. 

17. Regulamin do wglądu u nauczycieli odpowiedzialnych za organizację konkursu. 
18. Prace należy składać na ręce nauczycieli: Izabeli Berezy: kl. 1-3 i Jadwigi Zając-

Kubalskiej pozostałe klasy SP 75 i LO. 


