
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

FOTOGRAFICZNEGO  

„ŻYWY PORTRET”  

Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Józefosławiu.  

Konkurs polega na wybraniu obrazu - portretu spośród dzieł wielkich mistrzów polskich           i 

zagranicznych, a następnie jego jak najwierniejszemu odwzorowaniu i sfotografowaniu siebie 

w roli głównej.  

1. Cele konkursu:   

• prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej,  

• rozwijanie kreatywności dzieci, poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań i 

nowych środków wyrazu,  

• poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik fotograficznych,  

• rozwijanie wrażliwości na sztukę,  

• rozbudzenie zainteresowania historią sztuki,  

2. Regulamin:  

• Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka       w 

Józefosławiu.   

• Konkurs rozpoczyna się 21 marca 2022 r., a kończy 11 kwietnia 2022 roku.  

• Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SP w Józefosławiu z klas 1-3.  

• Zadanie konkursowe polega na wybraniu obrazu - portretu spośród dzieł wielkich 

mistrzów  polskich  i  zagranicznych,  a  następnie  jego 

 jak  najwierniejszym odwzorowaniu i sfotografowaniu efektu końcowego, z 

uczestnikiem konkursu w roili głównej.  

• Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęcia w formacie plików jpg. i przesłanie go 

wraz ze zdjęciem (reprodukcją oryginalnego dzieła) na adres mailowy:  

anna.jaskolowska@jozefoslaw.edu.pl  

• Zdjęcia powinny zostać opisane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, klasa oraz tytuł 

oryginału, imię i nazwisko jego autora.  

• Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami uczestników.  

• Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.  

• Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz zamieszczenie 



opisanych imiennie fotografii na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej 

szkoły.  

• Do każdej pracy należy złożyć ( u wychowawczyń świetlicy klas 1-3) w formie papierowej 

następujące informacje: oświadczenie RODO rodzica lub opiekuna prawnego, wraz ze ZGODĄ 

na udostępnienie wizerunku przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Józefosławiu.   

  

3. Prace będą oceniane pod względem:  

• wiernego odwzorowania oryginalnego obrazu,  

• użycia rekwizytów, kostiumów, dopasowania tła,  

• wartości artystycznej fotografii, • trudności wykonania i pomysłowości,  

• wrażeń estetycznych.  

Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 3 prace przyznając nagrody za I, II i 

III miejsce, oraz pamiątkowe dyplomy dla pozostałych uczestników. Wyniki konkursu zostaną 

ogłoszone 18 kwietnia 2022 r. na stronie SP w Józefosławiu.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  

  

  

  


