Międzyszkolny konkurs fotograficzny
Fizyka w życiu codziennym – edycja zimowa

Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Pomykowie
ogłasza konkurs na najlepszą fotografię przedstawiającą FIZYKĘ W ŻYCIU
CODZIENNYM – edycja zimowa. Konkurs ma na celu zachęcić młodzież do
obserwowania otaczającej nas przyrody i poznaniu zasad jej funkcjonowania.
Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęcia (zdjęć),
przedstawiających dowolnie wybrane zjawiska fizyczne, które możemy
obserwować tylko zimą. Konkurs uzyskał Honorowy Patronat Burmistrza Miasta i
Gminy Końskie.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:


W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VIII.



Zgłoszenia można przesyłać do 30 stycznia 2022 r.



Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zdjęcie przedstawiające
zjawisko fizyczne występujące tylko zimą (w pliku graficznym) i wraz z
uzupełnionym Załącznikiem nr 1, przesłać droga mailową na adres szkoły tj.:
zpopomykow1@tlen.pl



Szkoła przewiduje nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc,



Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 lutego 2022 r.

KRYTERIA OCEN I SKŁAD KOMISJII KONKURSOWEJ:


Komisja konkursowa będzie składała się z 4 osób



Prace będą ocenianie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
o Zastosowanie się do wytycznych regulaminu
o Zgodności z założoną tematyką
o Pomysłowości i oryginalności
o Atrakcyjność wizualna zdjęcia
o Wiek uczestnika

ZASADY NAGRADZANIA:


Komisja wybierze trzech laureatów (I, II i III miejsce)



Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy dyplomy



Dodatkową formą nagrody będzie stworzenie prezentacji ze wszystkich prac
wraz z danymi autora fotografii i umieszczenie jej na oficjalnej stronie i
fanpage FB organizatora



Nagrody zostaną wręczone na specjalnym spotkaniu lub rozesłane do
laureatów (w zależności od sytuacji w kraju).

REGULAMIN KONKURSU:


Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych.



Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 fotografie (każdą należy
wysłać w oddzielnym mailu).



Uczestnik konkursu musi być autorem fotografii. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu nieodpłatnej i nieograniczonej
czasowo licencji na publikację pracy konkursowej na prezentacjach, wystawach i w Internecie.



Fotografie mają być wykonane w technice cyfrowej, maksymalny rozmiar
zdjęcia - 5MB.



Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii, które naruszają
obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób
trzecich.



Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem fotografii.



Prace niespełniające któregokolwiek warunku nie zostaną dopuszczone do
konkursu.

OSOBY DO KONTAKTU:
Sekretariat szkoły mail: zpopomykow1@tlen.pl tel.: 41 372 29 70
Olga Kowalczyk mail: olga.kowalczyk@zpopomykowpl.onmicrosoft.com

