
REGULAMIN KONKURSU „Mój miś - bohaterem filmowym” 

  

Konkurs „Mój miś - bohaterem filmowym” skierowany jest do uczniów klas 4-8. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii swojej ulubionej maskotce - pluszowemu 

misiowi jako bohatera ulubionego filmu.  

 

Cel konkursu:  

1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.  

2. Zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby.  

  

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8. 

2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Przedmiotem fotografii 

konkursowych są zdjęcia swojej ulubionej maskotki - pluszowego misia jako bohatera 

ulubionego filmu. 

3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia 

nienaruszające praw autorskich osób trzecich. 

4. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika 

wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.  

5. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie elektronicznej na adres mailowy: 

sp2kornik@interia.pl lub ktrznswierczynska@gmail.com do 27.11.2020r.. Nadsyłane zdjęcia 

muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, 

klasa. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć 

na stronie szkoły. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły, a w późniejszym 

czasie zaprezentowane w świetlicy szkolnej.  

7. Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury powołane przez organizatora. 

 

Organizatorzy konkursu: 

Katarzyna Abramczyk-Świerczyńska, Ewelina Cholewa, Renata Tarnawska 
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