
 

 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Zdrowo dorastamy z owocami i warzywami”. 

 

I . ORGANIZATORZY  

Organizatorem konkursu jest Świetlica szkolna przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej we współpracy 

ze Spółdzielnią Producentów Warzyw i Owoców „Sielec” 

 

II.CEL KONKURSU: 

• Wyłonienie najładniejszego, najciekawszego, najweselszego,  zdjęcia dziecka  

  z ulubionym warzywem lub owocem, zachęcającego do spożycia tego owocu 

  lub warzywa. Liczy się oryginalność i artystyczny wyraz   

• Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania. 

• Doskonalenie umiejętności robienia fotografii, kreatywności. 

 

III. ADRESACI KONKURSU:  

Uczniowie klas 1-5 SSP 1w Kazimierzy Wielkiej. 

 



IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 Zadaniem uczestnika jest zrobienie sobie ciekawego zdjęcia z ulubionym 

owocem lub warzywem. 

 Przystąpienie do konkursu następuje poprzez akceptację niniejszego 

regulaminu konkursu oraz dostarczenie zdjęcia osobiście 

(wydrukowanego na kartce papieru – format 10 x 15 cm) do nauczycieli 

świetlicy szkolnej – sala nr 12 lub drogą e-mailową (plik jpg) na adres  

swietlicakw1@gmail.com do dnia 15 marca 2021 r. 

 Uczestnik wraz ze zdjęciem jest zobowiązany dostarczyć lub przesłać  

drogą e-mailową wypełnioną metryczkę (Załącznik nr 1).  

 Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują warunki zawarte  

w regulaminie.  

 Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku,  imion, 

nazwisk, informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu. 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. 

Kategoria 1 – klasy 1-3 

Kategoria 1 – klasy 4-5 – on Line 

 

 

V. OCENA PRAC: Ocena zdjęć zostanie dokonana przez  nauczycieli świetlicy 

szkolnej.  

 

VI.DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  

Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 marca 2021r.  

 

VII. NAGRODY:  

Komisja wyłoni po trzech zwycięzców w każdej kategorii.  

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. 

mailto:swietlicakw1@gmail.com


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji  

o konkursie w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.  

2. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.  

3. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a 

także na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku. 

4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala 

Organizator. 


