
REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Matematyka i fizyka na wakacjach” 

 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem gminnego konkursu fotograficznego „Matematyka i fizyka na 

wakacjach” są p. Magdalena Iwaszczuk i p. Joanna Galler – Włodarczak. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie obecnych klas od III do VII Szkoły 

Podstawowej w Dolsku oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Masłowie, którzy 

potrafią poszukiwać aspekty matematyczne lub fizyczne w otaczającym ich świecie,  

w warunkach wakacyjnych. 

4. Cele konkursu:  

- zainteresowanie uczniów różnymi obliczami matematyki i fizyki 

- rozwijanie umiejętności dostrzegania pojęć matematycznych w naturze,  

- rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk fizycznych zachodzących wokół nas,  

- rozwijanie pasji, wzmacnianie wiary we własne możliwości,  

- doskonalenie umiejętności fotografowania,  

- zaproponowanie sposobu spędzania czasu wolnego. 

5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego regulaminu. 

 

Zgłaszanie prac 

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie od jednej do trzech fotografii 

(maksymalnie) przedstawiających dowolne pojęcie matematyczne lub/i zjawisko 

fizyczne dostrzeżone w otaczającej przyrodzie. Na zdjęciach nie mogą być 

uwidocznieni autorzy zdjęć, ich rodziny i znajomi. Fotografie powinny być w miarę 

możliwości wyraźne, o ile pozwala na to kompozycja zdjęcia. 

2. Zdjęcia należy przesłać na platformę  Teams do p. Magdaleny Iwaszczuk lub  

p. Joanny Galler – Włodarczak.  

3. Dodatkowo należy przesłać skan lub zdjęcie karty zgłoszenia– załącznik do 

regulaminu ( ewentualnie zgodę można oddać osobiście organizatorom konkursu we 

wrześniu w szkole) 



4. Do każdego przesłanego zdjęcia należy dołączyć tytuł. 

5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, 

ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

6. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanych zdjęć 

oraz posiada do nich całość praw autorskich majątkowych i osobistych. 

 

Terminy 

1. Konkurs trwa od 25 czerwca do 11 września bieżącego roku.  

 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Organizatorzy wybiorą laureatów konkursu. 

2. Wybrane fotografie zostaną opublikowane z podaniem danych osobowych autorów 

(imię, nazwisko, klasa).  

3. Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy pamiątkowe, a wszyscy autorzy ciekawych 

zdjęć otrzymają we wrześniu ocenę celującą z matematyki lub/i fizyki. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie szkoły.  

  



Załącznik  do Regulaminu Gminnego konkursu fotograficznego „Matematyka i fizyka na 

wakacjach” 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

SZKOLNY MATEMATYCZNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Matematyka i fizyka na wakacjach” 

Imię i nazwisko  

Nazwa szkoły  

Klasa  

 

1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę do udziału w konkursie, jestem jej wyłącznym 

autorem. 

2. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie 

z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, 

poz. 926 z póź.zm.) przez organizatora konkursu dla celów związanych z realizacją 

konkursu oraz na ich opublikowanie w przypadku zdobycia nagrody w konkursie lub 

wystawy prac konkursowych. 

 

 

(podpis autora)                                                                              (podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


