
                    WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY  

                                                                          " WIOSNA W OBIEKTYWIE"         

 

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków wraz z rodzicami do udziału w 

wewnątrzprzedszkolnym konkursie fotograficznym „Wiosna w obiektywie”. 

 

Chcemy zachęcić Was do fotografowania oznak wiosny. 

Koordynator konkursu: mgr Katarzyna Kutrybała 

Cele konkursu: 

- ukazanie piękna otaczającej nas przyrody, 

- budzenie dziecięcej wrażliwości przyrodniczej, 

- promowanie pasji fotograficznych wśród dzieci i rodziców, 

- zacieśnianie więzi rodzinnych. 

Zasady konkursu: 

- Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie. 

- Konkurs adresowany jest do wychowanków Samorządowego  Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w 

Krakowie ze wszystkich grup wiekowych oraz do ich rodziców. 

- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne lub z pomocą rodziców wykonanie zdjęcia 

przedstawiającego oznaki wiosny. 

- Każdy z uczestników może wykonać 1 fotografię w jednym z podanych formatów  zdjęć: 15 x 21 cm; 20 x 30 

cm; 30 x 45 cm ( dopuszcza się wysłanie pliku jpg ).  

- Do fotografii powinna być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora 

oraz nazwę grupy przedszkolnej- metryczka w załączniku.  

- Zdjęcia należy przesyłać do 30.04.2021roku  na adres przedszkola: 

Samorządowe Przedszkole nr 41 

im. Zbigniewa Wodeckiego 

ul. Doktora Józefa Babińskiego 1, 

30-393 Kraków 

 

lub, lub przesłać plik jpg  na mail koordynatora konkursu: grupa4smerfy@gmail.com 



 

Kryteria oceny prac:  

- walory przyrodnicze i estetyczne, 

- oryginalność sposobu wykonania zdjęcia, 

- dobór miejsca. 

 

Ocena prac: 

-.Prace ocenione będą przez Jury powołane przez organizatora. 

- W dwóch kategoriach wiekowych przyznane zostaną nagrody : 

✓ - dzieci młodsze( 3-4 lata); 

✓ - dzieci starsze ( 5-6 lat)  

Werdykt Jury jest nieodwołalny. 

- Laureaci  konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefoniczną o wynikach 

konkursu oraz uroczystym wręczeniu nagród. 

- Wyniki zostaną ogłoszone 7maja 2021 r.  Wszystkie zdjęcia konkursowe będą wyeksponowane na tablicy 

informacyjnej oraz zamieszczone na stronie internetowej przedszkola i przechodzą na własność organizatora.  

 Z przyczyn niezależnych od organizatora wyniki konkursu mogą zostać podane w późniejszym terminie.  

Ochrona danych osobowych: 

- Autor zdjęcia poświadcza, że nadesłane zdjęcie jest jego własnością, zaś wszelkie kwestie związane z 

wizerunkiem potencjalnych osób znajdujących się na zdjęciu są uregulowane. Autorzy wyrażają tym samym 

zgodę na publikację zdjęcia w celach konkursowych oraz dalszego przetwarzania przez organizatora w celach 

związanych z konkursem. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz 

nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 roku zwanym RODO; 

 


