
 

Regulamin 

 konkursu fotograficznego  
 

 „Bo piękno jest, by zachwycało-Ropczyce w obiektywie” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Ropczycach. Osoby 

odpowiedzialne: Izabela Kasprzak, Anna Ochał, Anna Waszczuk. 

2. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody w miejscu zamieszkania, rozwijanie wśród 

dzieci  i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu. 

3. Temat konkursu brzmi. „Bo piękno jest, by zachwycało - Ropczyce w obiektywie” 

         Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe, najpiękniejsze miejsce, obiekt w   

         miejscowości lub detal przedstawiający bogactwo natury. 

4. W konkursie mogą wziąć udział  wszyscy chętni uczniowie  Szkoły Podstawowej  nr 1 im. M.   

Kopernika w Ropczycach.  

5. Uczestnik konkursu ma przedstawić jedną fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, 

obiektu lub przyrody. Fotografia powinna być wykonana na terenie miasta Ropczyce.  

      Część fotograficzna 

      Wymagany format zdjęć to 20 x 30 – wywołany na papierze błyszczącym. 

Część opisowa 

 W części opisowej (na odwrocie zdjęcia) powinna znaleźć się szczegółowa lokalizacja   

      miejsca (ulica lub charakterystyczny punkt odniesienia). 

6. Fotografie umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać  u osób odpowiedzialnych za 

konkurs. 

7. Pracę konkursową  należy składać do 6 maja 2022 roku u osób odpowiedzialnych za konkurs. 

8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na 

nieodpłatne przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na 

podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz 

przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w 

Ropczycach. 

9. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas I-III 

 uczniowie klas IV-VIII 

       W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani dyplomami                   

        i nagrodami rzeczowymi, przewidujemy także po 3 wyróżnienia w każdej kategorii. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 9 do 12 maja 2022 roku, a wyniki i 

rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 13 maja 2022 roku.  

11. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych. 

 

 


