Regulamin III Konkursu Fotograficznego
„Nauki przyrodnicze w obiektywie”.
1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach z wygasającymi
oddziałami gimnazjalnymi.
2. Cele konkursu
 Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką oraz naukami przyrodniczymi
 Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności.
 Promocja i popularyzacja matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii.
.
3. Uczestnictwo:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu częstochowskiego
wg następujących kategorii:
- kategoria I – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
- kategoria II – uczniowie szkół podstawowych klas VII oraz uczniowie gimnazjów klas II-III

UWAGA
W tym roku uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów wykonują zdjęcia na temat:

„Matematyka w przyrodzie”
4. Przebieg konkursu:
 Każdy uczestnik konkursu przesyła maksymalnie dwa zdjęcia formatu 15 x 21.
 Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, kadrowanie
oraz drobny retusz.
 Każde zdjęcie ma być zatytułowane i podpisane na odwrocie.
 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę
należy w formie papierowej dołączyć do przesyłki ze zdjęciami.
 Organizator nie odsyła zdjęć uczestnikom.
 Prace należy dostarczać osobiście lub listownie, z dopiskiem konkursu, najpóźniej do dnia
8 grudnia 2017r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach,
ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska.
 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły www.zskonopiska.pl do 15
grudnia 2017, osoby nagrodzone zostaną poinformowane mailowo o otrzymanych nagrodach oraz o
terminie wręczenia nagród.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie, wystawie prac.
5. Kryteria oceniania:
 Pomysłowość i oryginalność
 Walory estetyczne
 Ciekawe ujęcie
 Nawiązanie do tematu
6. Nagrody:
 Laureaci I - III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 Wręczenie nagród nastąpi w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, gdzie
zostaną zaprezentowane wszystkie prace konkursowe.
Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.
Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.

