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Zasady udziału w szkolnym konkursie fotograficznym 

pt. „Zdalnie, ale niebanalnie” 

 

1. Cele konkursu: 

 zachęcenie uczniów do fotografowania w celu ukazania ich zdalnej nauki w domach, 

 rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów, 

 popularyzacja nowych sposobów przyswajania wiedzy w dobie zdalnego nauczania, 

 rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych uczniów. 

 

2. Uczestnicy konkursu: 

 Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów Liceum Ogólnokształcącego  

im. 27 WDAK w Dubience. 

 Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni na koniec roku szkolnego. Otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Konkurs rozpoczyna się 20 kwietnia 2020 r. i trwa do odwołania. 

 Zdjęcia należy wysyłać na adres e-mailowy: niemiecki.dubienka@gmail.com  

 Przesłane zdjęcia muszą stanowić załącznik do e-maila, natomiast w treści wiadomości 

należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę. 

 Wysłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację oraz na 

zamieszczenie na stronie internetowej szkoły danych osobowych uczestnika konkursu. 

 Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę zdjęć. 

 Na zdjęciach nie mogą być uwiecznione osoby niebędące uczniami naszej szkoły. 

Prace mają ukazywać zdalną naukę wyłącznie naszych licealistów. 

 

4. Zasady konkursu: 

 Tylko fotografie odpowiadające tematyce i wymogom formalnym będą ocenianie. 

 Każdego tygodnia spośród wysłanych zdjęć, będą wybierane trzy najciekawsze, 

których autorzy przejdą do finału.  

 Trzy najlepsze zdjęcia z każdego tygodnia będą zamieszczane na stronie internetowej 

naszej szkoły w menu „Biblioteka” i zakładce „Konkurs” (po lewej stronie). 
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 Do finału przejdą najlepsze zdjęcia z każdego tygodnia. Autorzy trzech 

najciekawszych prac zostaną nagrodzeni na koniec roku szkolnego. 

 Zgłoszone prace będą oceniane przez nauczycieli bibliotekarzy: p. Katarzynę Kata  

i p. Anitę Poliwczak oraz informatyka - p. Marka Celebana. 

 Osoby oceniające prace konkursowe zastrzegają sobie prawo do przyznania kilku 

miejsc I, II i III oraz wyróżnień. 

 Nagrodzone prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu 

szkolnym oraz na stronie internetowej szkoły LO w Dubience. 

 

5. Kryteria oceny: 

 Walory merytoryczne: zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze. 

 Walory artystyczne: ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność. 

 

6. Organizator konkursu: 

 Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna. 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami udziału w konkursie 

prosimy o kontaktowanie się z p. Katarzyną Kata. 

 

 

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE. 

ŻYCZYMY POWODZENIA. 


