
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO                                                                  

,,JAK KREATYWNIE BAWIĘ SIĘ Z RODZICAMI” 

 

 Konkurs jest organizowany w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki 

w Wołominie. 

 

 Konkurs jest skierowany do wszystkich grup wiekowych. 

 

 Celem konkursu jest: 

- promocja więzi rodzinnych 

- rozwijanie pomysłowości, kreatywności podczas wspólnych zabaw 

- rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości przez fotografowanie 

 

 Przedmiotem konkursu będą zdjęcia wykonane przez rodzica, ukazujące dziecko 

z rodzicami podczas zabawy. 

 

    Zasady konkursu i warunki uczestnictwa: 

1. Terminarz konkursu: 

 ogłoszenie konkursu 04.05.2021 r. 

 zakończenie konkursu 31.05.2021 r. 

 wyłonienie zwycięzców przez Jury do 04.06.2021 r. 

2. Uczestnicy: 

Konkurs jest otwarty dla wszystkich Rodziców, których dzieci uczęszczają 

do Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki. 

 

Forma oraz miejsce zgłaszania fotografii konkursowych: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie, kolorowe lub czarno – białe; zdjęcie 

wywołane (nie drukowane); format dowolny – nie mniejszy niż 15 cmx21cm. 



2. Autor zdjęcia powinien dodać metryczkę i podać: imię i nazwisko dziecka/dzieci 

będących na fotografii, imię i nazwisko autora zdjęcia, jak również nazwę grupy 

do której uczęszcza dziecko/dzieci. 

3. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne  z przyjęciem warunków 

konkursu. 

4. Zdjęcie należy złożyć do nauczycielek grupy do której uczęszcza dziecko. 

 

Kryteria oceny fotografii konkursowych oraz warunki pracy komisji    konkursowej: 

1. Jury konkursu będzie brało pod uwagę: 

 spełnienie wymogów formalnych; 

 walory artystyczne i estetyczne zdjęcia; 

 merytoryczność i zgodność pracy z przedmiotem konkursu; 

 oryginalność, pomysłowość wykonania zdjęcia. 

2. Komisja Konkursowa powołana zostanie przez organizatora. 

3. Przewidzianą nagrodą za zajęcie I, II, III miejsce oraz fotografii wyróżnionych jest 

nagroda rzeczowa. 

4. Każdy uczestnik otrzyma dyplom. 

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wrażeniem przez   osoby uczestniczące 

zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa 

o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr. 133 poz. 833 

z póź.zm.) 

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola. 

 Zgłoszone przez Rodziców zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie 

w Przedszkolu nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie. 

 Dodatkowych informacji udzielają nauczycielki organizujące konkurs: Katarzyna 

Matuszewska, Ewa Pabian 

 


