
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Czytam z kotem” 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII,  jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie, jak uczeń czyta książkę z kotem bądź kotu. 

3. Cele konkursu: 

 popularyzacja czytelnictwa jako formy spędzania wolnego czasu, rozwijania 
zainteresowań, 

 upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 
 prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej 
 opieka nad zwierzęciem domowym. 

4. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

 każdy uczestnik zgłasza jedną pracę, 
 format prac: zdjęcie kolorowe lub czarno-białe zapisane w formacie JPEG  

o pojemności do 3 MB, 
 zdjęcie musi być podpisane: imię i nazwisko dziecka, klasa, 
 do pracy musi być dołączone oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do 

fotografii. 

5. Prace należy przesłać do 24 lutego na adres: domino28@vp.pl 

6. Kryteria oceny prac: 

 zgodność z tematem, 
 oryginalne i ciekawe ujęcie tematu, przyciągające uwagę, 
 estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania, 

7. Fotografie zostaną opublikowane na stronie szkoły w pierwszym tygodniu marca. 

8. Oceny zdjęć dokonają koordynatorzy konkursu. Decyzje jury są ostateczne. 

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki pojawią się na stronie szkoły. 

10. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich, nadesłane po terminie, 

w złym formacie, za dużej pojemności lub złej jakości zostaną zdyskwalifikowane. 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

12. Wysłanie pracy na konkurs oznacza akceptację tego regulaminu. 

Koordynatorzy konkursu: 

A. Kucharska, K. Piechota , M. Żukowska 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Czytam z kotem”. Jednocześnie 
wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy  
w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach  
i informacjach o konkursie i jego wynikach. Oświadczam również, że zapoznałam/em się  
z regulaminem konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki. 
 
Miejscowość i data       Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

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


