
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ Smaczny i wesoły talerz” – praca rodzinna 

I. Organizatorzy 

Żaneta Piernikowska- wychowawca klasy Ia 

Małgorzata Baumgart – opiekun świetlicy  

II. Uczestnicy 

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 61 w Poznaniu  

III. Cel konkursu 

1. Budzenie zainteresowań zdrową żywnością.  

2. Rozwijanie kreatywności kulinarnej. 

3. Prezentacja własnych umiejętności kulinarnych oraz fotograficznych. 

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania 

wolnego czasu. 

5. Zachęcanie do twórczego i radosnego spędzania wolnego czasu z rodziną. 

IV. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. Na zdjęciu powinien znaleźć się talerz, a na nim zdrowa żywność 

zaprezentowana w ciekawy sposób. Dziecko może skorzystać z pomocy rodziców. 

Autor ma znajdować się na zdjęciu.  

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo) przez paru uczniów. 

Jako autora podaje się jedno nazwisko. 

3. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową. 

4. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię                   

i nazwisko autora, klasa) 

5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do 

oddanych prac oraz  zgodę na umieszczenie prac na stronie internetowej szkoły i 

na gazetce ściennej.  



6. Prace  będą zwracane po ogłoszeniu wyników konkursu.  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły.  

V. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się ze zdrową 

żywością. Na zdjęciu musi znaleźć się oprócz żywności zdjęcie uczestnika 

konkursu.  

2. Zdjęcie może zostać wywołane w zakładzie fotograficznym lub wydrukowane 

na kolorowej drukarce. 

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię o formacie 

15cmx21cm.                                            

4. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. 

daty) będą dyskwalifikowane. 

6. Regulamin dostępny jest na plakacie dotyczącym konkursu i na stronie 

internetowej szkoły. Karta zgłoszenia jest do odbioru w sali nr 17. 

VI. Terminy 

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście 

do dnia 26.05.2017r.  

Prace przyjmowane będą w sali nr 17 ( u pani Żanety Piernikowskiej)  lub                       

w świetlicy ( u pani Małgosi Baumgart).  

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody 

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są 

ostateczne. 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane plakacie przy dyżurce 1 czerwca 2017r. 

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone zwycięzcom po 

wcześniejszym poinformowaniu. 

VIII. Postanowienia końcowe 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 

uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy 

z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione 

zgodnie z wymienioną ustawą. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak 



uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe 

laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie                   

w przypadku dokonania plagiatu, odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu 

wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 

nadesłanych przez niego zdjęć. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa                       

do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie możliwość                            

przedłużenia terminu ogłoszenia wyników konkursu w przypadku zbyt dużej liczby 

zdjęć i potrzeby narady w celu wyodrębnienia zwycięzców.  

 

 


