
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt.: „Moja kariera - mój zawód” 

 
Organizatorami konkursu jest Pani mgr Aleksandra Grzegorczyk i Pani mgr Joanna Kaptur – 

Konieczna  

 

Cele konkursu: 
♣ Kształtowanie umiejętności wyrażania poglądów za pomocą wizualnych środków. 

♣ Propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu. 

♣ Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 

Uczestnicy: 

♣ Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku 

Zasady udziału w konkursie  

♣ Udział w konkursie jest dobrowolny.  

♣ Fotografie powinny posiadać 1 autora.  

♣ Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.  

♣ Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

♣ Jedna osoba może zgłosić na konkurs jedną fotografię.  

♣ Uczestnik konkursu może wykonać zdjęcie przedmiotu, czynności związanej z jego przyszłą 

karierą, a tym samym przyszłym zawodem. Dopuszcza się również, by inna osoba (nie 

profesjonalny fotograf) sfotografowała uczestnika według jego pomysłu, który wykonuje dany 

zawód. 

♣ Uczestnik konkursu może przesłać max 1 fotografię w formie elektronicznej: e-mail, platforma 

TEAMS lub inny nośnik, np. Pendrive. Fotografia powinna być opisana według szablonu: „imię i 

nazwisko, klasa”.   

♣ Do pracy uczestnik konkursu musi dołączyć zgodę. - zał. nr 1 

♣ Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: aska_kaptur@op.pl w temacie należy wpisać: 

Konkurs fotograficzny lub przesłać za pomocą platformy TEAMS na czat prywatny Joanna 

Kaptur - Konieczna. 

Czas i miejsce: 
♣ Prace należy składać do dnia 28.10.2022 roku do organizatora lub w sekretariacie szkoły 

Kryteria oceny: 
 Komisja konkursowa w składzie: mgr Aleksandra Grzegorczyk, mgr Joanna Kaptur – 

Konieczna, mgr Bartosz Kołakowski dokona oceny wykonanych fotografii biorąc pod uwagę: 

♣ zgodność treści fotografii z podanym tematem, 

♣ oryginalność i jasność przekazu, 

♣ staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne. 

Podsumowanie:  
W konkursie można wygrać nagrody, które otrzymają osoby za zajęcie pierwszego, drugiego i 

trzeciego miejsca. Fotografie osób biorących udział w konkursie będą prezentowane na stronie 

szkoły oraz w szkole.   
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Załącznik nr 1  

 
Ogólnopolski Tydzień Kariery   2022 

 

KONKURS PLASTYCZNY 
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie 

przesłanej pracy.  
Wyrażam zgodę na udział(Imię i nazwisko autora pracy).........................................................w  
Konkursie Plastycznym „Mój zawód – moja kariera” . 
                                            
Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych 

konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy przez Organizatora 

Konkursu.  
..............................................................  

data i czytelny podpis rodzica/  
opiekuna prawnego autora pracy  

 


