
Konkurs fotograficzny 

”Kolory lata i jesieni” 

 

 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu. 

 

Cele konkursu: 

- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań w dziedzinie fotografii, 

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości (podejście do realizacji tematu), 

- rozbudzenie spostrzegawczości, obserwacji otoczenia, zachęcenie do fotograficznego spojrzenia na 

przyrodę, 

- prezentacja dokonań w formie wystawy. 

 

Uczestnicy: 

Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej. 

 

Zasady konkursu: 

- należy przygotować samodzielnie wykonane od 1 do 3 zdjęć w temacie ”Kolory lata i jesieni”, 

- kadr: mogą być ujęte zarówno większe przestrzenie jak i zbliżenia na detal (szczegół), 

- zdjęcia powinny być dostarczone w formacie 10x15, na papierze błyszczącym lub matowym (dowolność), 

wydrukowane w punkcie fotograficznym bądź na dobrej drukarce fotograficznej, 

- zdjęcia nie mogą być w żaden sposób retuszowane ani poprawiane metodami cyfrowymi, 

- zdjęcia należy podpisać na odwrocie wg poniższego schematu:  

Konkurs fotograficzny ”Kolory lata i jesieni” 

miejsce wykonania  

Imię i nazwisko, klasa 

Podpis rodzica 

- jury konkursu będzie rozpatrywać wyłącznie te prace, które zostały dostarczone w terminie  

oraz spełniają wymogi ujęte w regulaminie (schemat podpisu, format zdjęcia, itp.), 

- wyniki konkursu zostaną podane pod koniec listopada 2019r. w dzienniku elektronicznym Librus, 

- dla zwycięzców przewidziane są nagrody, 

- organizatorzy przewidują wystawę prac. Dokładny termin będzie przekazany dziennikiem Librus 

(przybliżony termin: II połowa listopada). 

 

Kryteria oceniania prac: 

- sposób realizacji tematu,  

- wykonanie zdjęcia, kadrowanie,  



- pomysłowość i kreatywność podejścia do tematu. 

 

Termin i miejsce konkursu: 

Prace należy składać do 15 listopada 2019r.  

 

Nagrody: 

Przewidziane są nagrody rzeczowe (3 pierwsze miejsca), możliwe są wyróżnienia (w zależności od poziomu 

przekazanych prac konkursowych). 

 

Koordynatorzy konkursu: 

Majchrowska Agata 

Czekalska Maria 

Szuszkiewicz Paweł 

 

Postanowienia końcowe: 

- jury konkursu będzie rozpatrywać wyłącznie te prace, które zostały dostarczone w terminie  

oraz spełniają wymogi ujęte w regulaminie (schemat podpisu, format zdjęcia, itp.), 

- wyniki konkursu zostaną podane pod koniec listopada 2019r. w dzienniku elektronicznym Librus, 

- organizatorzy przewidują wystawę prac. Dokładny termin będzie przekazany dziennikiem Librus 

(przybliżony termin: II połowa listopada), 

- wymogiem formalnym konkursu jest wyrażenie zgody na udział w konkursie oraz na przetwarzanie 

danych osobowych w celach konkursowych.  Podpis rodzica jest jednoznaczny z wyrażeniem tej zgody. 


