
 

 
 

 
Cel i tematyka konkursu 
 

Celem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży jest wzbudzenie 
zainteresowania pięknem natury, bogactwem przyrody i krajobrazu naszego powiatu 
z punktu widzenia ekologii.  

Zachęcamy do uważnej obserwacji otaczającego nas środowiska, dostrzeżenia 
i uchwycenia w obiektywie aparatu fotograficznego piękna i różnorodności przyrody, 
jak również ukazanie, na zasadzie kontrastu, zniszczeń powstałych w przyrodzie 
poprzez nieodpowiednie i nieodpowiedzialne działanie człowieka.  

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
naszego powiatu wykonując i przekazując organizatorowi konkursu prace obejmujące florę, faunę lub 
krajobraz. 
 

2. Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie prace, które w sposób oczywisty będą nawiązywały do celów 
i tematyki konkursu, a ponadto będą spełniały wszystkie inne warunki określone w niniejszym regulaminie. 
 

3. Jedna osoba możne zgłosić dowolną ilość zdjęć wywołanych na papierze fotograficznym w formacie 
minimum 13x18cm. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć opis, czego dotyczą i określić miejsce ich 
wykonania. 
 

4. Zgłaszane mogą być wyłącznie prace wykonane przez uczestnika samodzielnie i nienaruszające praw 
autorskich innych osób czy instytucji. 
 

5. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 
 

6. Pracę podpisuje się godłem (pseudonimem) i dołącza dodatkową, zaklejoną kopertę podpisaną tym samym 
godłem zawierającą informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu oraz nazwę szkoły, do 
której uczęszcza i podpisaną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru: 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………w konkursie fotograficznym „Świat przyrody 
w obiektywie”. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
................................................., ucznia …………………………………do celów związanych z jego udziałem 
konkursie „Świat przyrody w obiektywie”. 
 

 ……………………………………………..                                            ………………………………………………… 
              miejsce i data                                                                                podpis rodzica 

 
7. Wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Krapkowickim Domu Kultury. 
Nagrodą dla wyróżnionych autorów będzie udział w ciekawej wycieczce autokarowej.  
 

8. Prace należy dostarczyć (osobiście lub przesłać) do dnia 10 września 2015r. na adres: 
 

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe 
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 
47-303 Krapkowice, Osiedle XXX-lecia 24 

z dopiskiem: Konkurs „Świat przyrody w obiektywie” 
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wyróżnionych prac z podaniem nazwisk 
i imion autorów na wystawie, w lokalnej prasie czy stronach internetowych, jako podsumowanie konkursu. 
 

10. Przekazane prace na konkurs nie będą zwracane autorom. 
 

 

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe  

w ramach projektu współfinansowanego przez Powiat 

Krapkowicki ogłasza konkurs fotograficzny  

„Świat przyrody w obiektywie” 
 


