
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„PTAKI ZIMĄ” 
 

 
I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs organizowany jest przez nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 4, panią Monikę Grygorcewicz  

i jest częścią innowacji pedagogicznej „Pomaganie uskrzydla!” realizowanej w SP4. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8. 

3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedno zdjęcie  (w dobrej rozdzielczości) ptaka/ptaków 

w karmniku przyszkolnym z projektu "Pomaganie uskrzydla!". 

4. Praca musi być zgodna z tytułem konkursu „Ptaki zimą”. 

5. Zdjęcie ptaka/ptaków należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sala310sp4@o2.pl 

(zdjęcia na papierze nie są wymagane). 

6. W konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia, które nie były wykorzystane w innych konkursach. 

7. Konkurs trwa od 1 grudnia 2020r. do 28 lutego 2021r. (prace nadesłane po terminie nie będą 

uwzględnione w ocenie konkursowej). 

8. Każda praca powinna być opisana- musi zawierać następujące informacje: 

 

* imię i nazwisko autora zdjęcia, 

* klasa, do której uczęszcza uczeń (czyli autor zdjęcia), 

* nazwa sfotografowanego ptaka, 

* informacje o prezentowanym ptaku (jeśli na zdjęciu znajduje się kilka ptaków, wystarczy informacja o 

jednym wybranym). Informacje o ptaku/ ptakach powinny być zapisane w dokumencie Word dołączonym 

i przysłanym wraz ze zdjęciem (czcionka 12, Times New Roman, do 1 strony A4). 

 

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 

* dostarczenie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w konkursie (formularz do odebrania u 

organizatora konkursu, p. Moniki Grygorcewicz w sali 310) lub do pobrania ze strony internetowej SP4, 

* przekazanie organizatorowi konkursu paczki karmy dla ptaków, która zostanie wykorzystana w 

projekcie „Pomaganie uskrzydla!” w szkolnych karmnikach. 

 

10. Wyboru zwycięskich prac dokona komisja konkursowa w terminie do dnia 5 marca 2021r.  

11. Wyniki konkursu wraz ze zwycięskimi pracami zamieszczone zostaną na stronie internetowej SP 4. 

12. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość bezpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć w 

celach promujących ochronę środowiska oraz upowszechniania wiedzy na temat ptaków. 

 

II. Nagrody: 

 

Spośród nadesłanych zdjęć zostaną wyłonione trzy najlepsze, których autorzy otrzymają: 

* dyplom za zajęcie określonego miejsca - I, II, III (możliwe są także dodatkowe wyróżnienia), 

* nagrody rzeczowe, 

* ocenę celującą z wybranego przedmiotu: przyroda (jeśli laureaci są z klas 4) lub biologia (jeśli laureaci 

są z klas 5-8). Ranga oceny zgodna z PZO przyrody lub biologii (jest to konkurs na etapie szkolnym). 

* wpis do dziennika pochwały za udział w konkursie oraz zaangażowanie w ochronę środowiska. 

 

 


