
 

 

 

Regulamin konkursu 

fotograficznego „Zjawiska 

przyrodnicze w obiektywie”. 

 

1. Konkurs jest konkursem fotograficznym, którego celem jest uchwycenie na zdjęciu zjawisk 

przyrodniczych, o których uczymy się na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. Konkurs 

jest adresowany do uczniów klas VII i VIII. 

2. Tematyka konkursu: 

L.p. Temat; Termin oddania zdjęć 

do dnia; 

Kategoria 

1 Rosa 12 Maj 2021 r. Biologia 

2 „Mróz na szybie”- wzory 12 Maj 2021 r. Biologia 

3 Deszcz 12 Maj 2021 r. Biologia 

4 Tęcza 12 Maj 2021 r. Biologia 

5 Mgła 12 Maj 2021 r. Chemia 

6 Szadź 12 Maj 2021 r. Chemia 

7 Sople lodu – w tym ich 

powstawanie 

12 Maj 2021 r. Chemia 

8 Gołoledź 12 Maj 2021 r. Chemia 

 

3. Uczestnicy wykonują zdjęcie lub serię zdjęć dostrzeżonego zjawiska przyrodniczego. 

wykonane zdjęcia zjawisk przyrodniczych należy przesłać na adres mailowy                                                 

kamila_kosman@wp.pl  wraz z opisem zdjęcia (załącznik nr 1) do 12 maja 2021r. 

4. Uczniowie mogą zgłosić do konkursu 1 lub 2 fotografie. 

5. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę umiejętność dostrzegania i dokumentowania 

zjawisk przyrodniczych. 

6. Za wykonane i przesłanie zdjęcie uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą, która 

zostanie wpisana z przedmiotu biologia /chemia w zależności od przesłanej tematyki. Za 

zdjęcie z dwóch kategorii uczeń otrzymuje dwie oceny bardzo dobre jedną ocenę z chemii a 

drugą z biologii. Uczeń może wykonać zdjęcie z każdej kategorii i wybranego tematu. 

7. Uczniowie, których zdjęcia zajmą trzy pierwsze miejsca, otrzymują ocenę cząstkową 

celującą z danej kategorii. 

8. Do Konkursu nie zostaną przyjęte zdjęcia, których wykonanie odbyło się z naruszeniem 

zasad bezpieczeństwa, mogło spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. 



9. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,                         

w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku. 

10. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 21 maja 2021roku w Zespole Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach. 

11. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora (nie będą 

zwracane Uczestnikom Konkursu).Organizator zastrzega sobie prawo do różnych form 

publikacji nadesłanych prac. 

12. Najpiękniejsze zdjęcia z podpisem jego autora zostaną umieszczone na stronie internetowej 

szkoły lub wystawie – gazetce w szkole. 

13. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu 

warunków Regulaminu. 

14. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa                      

w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.  

15. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać u organizatorów konkursu, pani               

mgr Kamili Mikuła . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 
Autor pracy: 

 
Klasa: 

 
Tytuł: 

 
Nazwa, opis i wyjaśnienie zjawiska ( do 200 słów): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis okoliczności wykonania zdjęcia: 
 
 
 

Kategoria (biologia lub chemia): 
 

Liczba przesłanych zdjęć: 
 

 


