
 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNEGO 

„Ciekawe zjawiska przyrodnicze” 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest XLV Liceum Ogólnokształcące im Romualda Traugutta w Warszawie. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, 
2. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, 

interpretacji oraz opisu,  
3. kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników, 

4. propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej, 
5. rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów/uczennic w podejściu do nauk 

matematyczno-przyrodniczych. 
 

§ 3 

Przedmiot konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest: 
 praca plastyczna nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 1-3 
 autorska fotografia nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 6-7 

 
§ 4 

Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy oraz Szkoły 

Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja, Liceum XLV im. Romualda Traugutta, XII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza oraz XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda 

Traugutta. 

§ 5 

1.  Zasady udziału w konkursie plastycznym: 
a. udział w konkursie jest dobrowolny, 
b. prace plastyczne powinny posiadać 1 autora, 
c. prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu, 
d. jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 prace plastyczne, 



e. prace plastyczne w formacie A4 lub A3 mogą być wykonane przy wykorzystaniu technik: 
rysunku, malarstwa, kolażu lub grafiki (prace płaskie); 

f. oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Koordynatora Projektu;  
g. komisja dokona oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria:  

 zgodność z tematem,  
 kreatywność i oryginalność pracy,  
 subiektywne i krytyczne spojrzenie na opisywane zagadnienie,  
 poprawność przedstawionych treści.  

h. każdą pracę plastyczną prosimy opisać według szablonu: „tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa 
do której uczęszcza Uczestnik konkursu”, 

i. zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na 
rzecz XLV Liceum Ogólnokształcącego im Romualda Traugutta w Warszawie, 

j. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 
 
2. Zasady udziału w konkursie fotograficznym: 

a. udział w konkursie jest dobrowolny, 
b. fotografie powinny posiadać 1 autora, 
c. prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu, 
d. jedna osoba może zgłosić na konkurs 2 fotografie, 
e. zdjęcie powinno mieć przynajmniej rozdzielczość 15 MPx czyli około 3508 x 4961px, 
f. Uczestnik konkursu może przesłać 2 fotografie w formie elektronicznej: e-mail. 

Adres e-mail do zgłoszeń drogą elektroniczną: a.pallasch@traugutt.edu.pl ; w temacie: 
Konkurs fotograficzny. 

g. Uczestnik konkursu może przekazać 2 fotografie w formie elektronicznej na nośniku, np. CD.  
Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, klasa do której 
uczęszcza Uczestnik konkursu”.  

h. zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na 
rzecz XLV Liceum Ogólnokształcącego im Romualda Traugutta w Warszawie. 

i. organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 
 

§ 6 

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną 
zakwalifikowane do konkursu. 

2. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa składająca się z 
przedstawicieli organizatora konkursu oraz szkół biorących udział w konkursie.  

3. Komisja Konkursowa przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. 
 

§ 7 

Terminarz 

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej 
traugutt.edu.pl 

2. Prace konkursowe należy składać do 30.11.2018 r. w szkole macierzystej Uczestnika 
konkursu. 

mailto:a.pallasch@traugutt.edu.pl


3. Szkoła macierzysta Uczestnika konkursu winna dostarczyć wszystkie prace w terminie do 
07.12.2018 r. do siedziby Organizatora konkursu. 

4. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 10-15.12.2018 r.  
6. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej na terytorium 

Organizatora oraz w szkole macierzystej Uczestnika zgodnie z ustalonym przez Komisję 
Konkursową terminie. 

7. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na uroczystym spotkaniu podsumowującym 
projekt w siedzibie Organizatora. 

8. O terminie uroczystości Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez nauczycieli szkoły 
macierzystej Uczestnika konkursu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w Regulaminie 
w przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Organizatora.  

10. Prace niezgodne z regulaminem, uznane za plagiat, niesamodzielne wypowiedzi nie będą 
brane pod uwagę.  

11. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Rozstrzygnięcie Komisji 
jest ostateczne.  

12. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 

§ 8 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja 

Regulaminu należy do Organizatora. 

 


