
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie 

zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziału 

 

w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 

„Polska Złota Jesień w mojej 
Niepodległej Ojczyźnie” 

 

 
 

 

I. Tematyka fotografii konkursowych 

Tematem konkursu jest przedstawienie na fotografii piękna jesiennej przyrody (fauny i/lub flory) 

z symbolami niepodległej Polski.  

 

II. Cele konkursu 

 Kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata w okresie jesiennym, 

 Popularyzacja piękna przyrody w okresie jesieni, 

 Promowanie postaw patriotycznych dzieci, 

 Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

 Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych dzieci, 

 Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania czasu wolnego, 

 Integrowanie dzieci o podobnych zainteresowaniach. 



 III. Uczestnicy 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas I - VIII 

Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 uczniowie kl. I- II 

 uczniowie kl. III- IV 

 uczniowie kl. V- VIII 

 

IV. Zasady ogólne 

 Fotografie muszą dotyczyć tematyki konkursu; powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko; 

nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie 

 Zdjęcie ma przedstawiać pejzaż jesienny z symbolami niepodległej Polski 

 Na zdjęciach nie może być postaci ludzkich 

 Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarnobiałe 

 Nie przyjmujemy fotomontaży, kolaży i mozaik wykonanych z kilku zdjęć 

 Fotografia powinna być wykonana przez jedno dziecko pod kierunkiem jednego nauczyciela (nie 

przyjmujemy prac zbiorowych) 

 Szkoła może wytypować maksymalnie 3 zdjęcia 

 

 Format wywołanej fotografii – 15 x 21 cm 

 Zdjęcia mogą być również przesłane w formie elektronicznej lub dostarczone na płycie CD (format 

JPG, minimalna rozdzielczość 1200x1700 pix) 

 

 Do każdego zdjęcia należy dołączyć wizytówkę z danymi: 

                   Imię i nazwisko autora, klasa 

                   Nazwa i adres szkoły, telefon, e-mail 

                   Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu, e-mail 

                   Tytuł zdjęcia  

 

 Wywołane zdjęcia konkursowe lub zdjęcia na płycie CD wraz z „Wizytówką” należy dostarczyć 

osobiście lub pocztą na adres: 

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej 

ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa 

z dopiskiem: „Polska Złota Jesień w mojej Niepodległej Ojczyźnie” 

 

 Zdjęcia w formie elektronicznej wraz z „Wizytówką” należy przesłać na adres: 

swietlicasp277@gmail.com 

 

mailto:swietlicasp277@gmail.com


 Termin nadsyłania prac upływa 12.11.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne 

nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. 

 
 

V. Ocena prac 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Komisja Konkursowa oceniając prace bierze pod uwagę: 

 Samodzielne wykonanie fotografii 

 Zgodność pracy z tematem 

 Oryginalność i pomysłowość 

 Sposób kadrowania zdjęcia 

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.sp277swietlica.5v.pl 

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród  

drogą telefoniczną lub przez e-mail. 

 

VI. Informacje 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania zdjęć. 

 Przesłane fotografie pozostają własnością organizatora i nie będą zwracane. 

 W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne miejsca oraz wyróżnienia. 

 Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Świetlicy szkolnej SP 277             

oraz zaprezentowane w szkolnej galerii. 

 Informacji udzielają: Marta Deptuła, Anna Skurkiewicz, Katarzyna Kutyk, e-mail: 

swietlicasp277@gmail.com 

       tel. do Świetlicy SP 277: (22) 811-49-40 wew. 7 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

mailto:swietlicasp277@gmail.com

