
 

 

Szkoła Podstawowa Nr 99     

im. Tadeusza Kościuszki 

ul. Głubczycka 3,      

52-026 Wrocław 

tel.:71 798 68 79        

konkurs fotograficzny 

„Wrocław w moim obiektywie” 

Zapraszam do udziału w konkursie fotograficznym, w którym zadaniem uczestników jest 

samodzielne wykonanie zdjęcia ujmującego architekturę Wrocławia / ciekawe miejsca w naszym 

mieście w sposób niebanalny, z zastosowaniem ciekawych ujęć, gry światła. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań, 

 rozwijanie kreatywności dzięki działaniom twórczym, 

 pogłębianie wrażliwości estetycznej, 

 poszukiwanie nowatorskich rozwiązań plastycznych. 

Warunki udziału w konkursie: 

 konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII, 

 technika prac - fotografia czarno-biała, kolorowa, sepia, inna. 

 format prac - prace płaskie – wydruk oraz plik w formacie jpg (udostępniony na nośniku 

pamięci), 

 prace indywidualne, 

 prace powinny być podpisane w prawym dolnym rogu na odwrocie pracy (imię, nazwisko, 

klasa, tytuł konkursu), 

 prace konkursowe należy dostarczyć do sali 205, 

 do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 1), 

 

Termin dostarczania prac konkursowych:14.01.2019r. Z prac zostanie wykonana wystawa 

okolicznościowa oraz e-galeria na stronie internetowej SP99. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy 

informacyjnej przy sali 205. oraz stronie internetowej SP99. 

Życzę ciekawych pomysłów! 

 

 

Organizator:         Dyrektor Szkoły: 

    

Paulina Jaworska        Jolanta Horyń 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

NA UDZIAŁ DZIECKA  

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM: 

„Wrocław w moim obiektywie” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

.................................................................................................  

(imię i nazwisko, klasa) w Konkursie fotograficznym „Wrocław w moim 

obiektywie”. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) w celach wynikających z 

organizacji konkursu oraz promocji szkoły poprzez opublikowanie danych 

zwycięzców na stronie internetowej SP99 we Wrocławiu oraz tablicy 

informacyjnej. 

 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w prezentacjach pokonkursowych, na stronie 

internetowej SP99 we Wrocławiu oraz w innych formach.  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu. 

 

................................................ 

Miejscowość i data 

.......................................................................... 

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu 

 

*Proszę zaznaczyć pola. Udział w konkursie wymaga akceptacji wszystkich pól. 


