Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie
ogłasza

III Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie.

Sprawdź swoje umiejętności w fotografii!
Weź udział w konkursie!
Pokaż swój talent fotografując!

Regulamin
III Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego
„Fizyka wokół nas w obiektywie”
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów fizyką, kształcenie umiejętności
dostrzegania zjawisk fizycznych w otaczającym nas świecie, korzystanie z technologii
informacyjno-komunikacyjnej.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych gminy Szczerców.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 fotografii przedstawiających
zjawisko fizyczne zachodzące w przyrodzie lub zaobserwowane podczas
przeprowadzonego doświadczenia.
5. Minimalny rozmiar fotografii: 13 cm × 18 cm.
Do zdjęcia należy dołączyć:
 dane autora (imię i nazwisko, klasa, szkoła);
 krótki opis zdjęcia ( tytuł nadany przez autora, okoliczności powstania zdjęcia);
 opis sfotografowanego zjawiska fizycznego;
 oświadczenie o autorstwie (załącznik nr.1)
 zgłoszenie do konkursu (załącznik nr. 2)
6. Kryteria oceniania prac:
 Oryginalność pomysłu fotografii: 10 punktów;
 Opis zjawiska fizycznego przedstawionego na fotografii: do 10 punktów;
 Strona artystyczna fotografii: do 10 punktów;
 Maksymalnie uczeń może otrzymać za przedstawioną pracę 30 punktów.
7. Komisja oceniająca prace konkursowe będzie się składać z 3 nauczycieli pracujących w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.
8. Prace konkursowe należy nadesłać do 12 kwietnia 2019 roku na adres: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Szczercowie ul. Piłsudskiego 66, 97-420 Szczerców lub złożyć
bezpośrednio w sekretariacie szkoły z dopiskiem „konkurs fotograficzny z fizyki”
9. Wyniki konkursu i termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej
szkoły zsp.szczercow.pl .
10. Najlepsze prace zaprezentujemy na wystawie fotograficznej w szkole.
11. Dla uczniów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.
12. Organizatorem konkursu jest nauczyciel fizyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szczercowie mgr Beata Krakowska oraz nauczyciel chemii mgr Agnieszka Dorosławska.

Załącznik1

OŚWIADCZENIE
1. Zgłoszona do konkursu praca jest mojego autorstwa.
2. Wizerunek osoby/osób, obiektach, na zdjęciu/zdjęciach umieszczone są za
ich zgodą i mogą być wykorzystane w celu nieodpłatnej publikacji.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zgłoszonych do konkursu
zdjęć w celach promocyjnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szczercowie.
4. Oświadczam, że prawa autorskie dotyczące w/w materiałów przenoszę na
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, na wszystkich polach jego
eksploatacji.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze
zm.).

…………………………………
podpis autora

…………………………………………..
(data, miejscowość)

..............................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „Fizyka wokół nas w obiektywie”
Kategoria
(typ szkoły)
Tytuł pracy
…………………………………………………………….
Imię i nazwisko autora
Imię i nazwisko
koordynatora pracy
konkursowej
Wiek autora pracy
(w przypadku osób nieletnich)
Dane osobowe rodziców lub
opiekunów prawnych
Imię i Nazwisko adres
zamieszkania
(w przypadku osób
niepełnoletnich)
Adres do korespondencji
(ulica, miasto, kod pocztowy)
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się
i akceptuję Regulamin konkursu
„Fizyka wokół nas w obiektywie”, który jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Szczercowie.

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

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

(podpis autora)

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

...................................................................................
(data, miejscowość)

