
Regulamin konkursu fotograficznego Moja babcia, mój dziadek i ja 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany przez jest przez SU Szkoły Podstawowej w Jaraczewie                      

i  opiekuna:  p. S. Dyderską. 

2. W Konkursie mogą brać udział: 

a) uczniowie szkoły podstawowej. 

 

§ 2 Cel Konkursu 

Celem konkursu jest: 

a) zachęcenie dzieci, młodzieży i nauczycieli do zainteresowania się tematyką zmian 

demograficznych i relacji pomiędzy pokoleniami, 

b) uwrażliwienie dzieci i młodzieży poprzez sztukę na problematykę starzenia się 

społeczeństwa, starości i relacji międzygeneracyjnych, 

c) kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla każdego okresu życia,  

d) rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

§ 3 Założenia organizacyjne Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

a) I kategoria wiekowa: uczniowie klas I - III, 

b) II kategoria wiekowa: uczniowie klas IV -VIII, 

 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie na którym jest babcia, dziadek i 

ja.. 

3. Zdjęcie powinno być wywołane. 

4. Na odwrocie zdjęcia powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa. 

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonego zdjęcia. 

6. Ostateczny termin zgłaszania zdjęć upływa dnia 20 stycznia 2020 roku. Zdjęcia 

dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.  

7. Fotografie zostaną zaprezentowane na przygotowanej w łączniku szkoły ekspozycji. 

8. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu będą zwracane autorom.  

9. Osoby przynoszące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych.  

 



10. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu: 

Opiekun SU: p. Sylwia Dyderska. 

11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie szkoły www.spjaraczewo.pl oraz szkolnym 

korytarzu na gazetce przy pokoju nauczycielskim. 

§ 4 Zasady przyznawania nagród  

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  

2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 

a) trafność doboru tematu pracy zgodnie z celami Konkursu określonymi w § 2, 

b) jakość wykonania z zachowaniem wymagań określonych w § 3 ust. 3, 

c) oryginalność. 

 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas apelu podsumowującego I semestr roku 

szkolnego 2019/2020. 

4. Komisja Konkursowa wyłania na podstawie kryteriów określonych w ust. 2 trzy miejsca I-

III w każdej z kategorii wymienionych w §3 ust. 1 oraz wyróżnienia. Nagrodami w konkursie 

są: 

a) za miejsca I-III: dyplom i nagroda rzeczowa,  

b) za wyróżnienia: dyplom.  

4. Organizatorzy przewidują zorganizowanie wystawy pokonkursowej. Prace zostaną 

zaprezentowane podczas spotkań z rodzicami oraz Dnia Babci i Dziadka organizowane przez 

klasy I - III. 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

 


