
Regulamin VI Powiatowego Konkursu Fotograficznego  

„Matematyka wokół nas” 

w tym roku uczniowie wykonują zdjęcia na temat: 

„Matematyka w kuchni” 
 
 

Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach. 

 
Cele edukacyjne: 

 Rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką. 

 Wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i 
kultury matematycznej 

  Budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, 
 

Cele wychowawcze: 

 możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności 

 budzenie nawyku współzawodnictwa 
 

Zasady powszechności uczestnictwa w konkursie: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu częstochowskiego  
wg następujących kategorii:  
kategoria I – uczniowie szkół podstawowych klas I-IV,  
kategoria II – uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII. 

 

Konkurs jest całkowicie bezpłatny dla uczestników, wszelkie koszty związane z organizacją ponosi 
organizator. 

Konkurs jest jednoetapowy. 

Przebieg konkursu i warunki uzyskiwania przez uczestników miejsca. 
 

 Każdy uczestnik konkursu przesyła maksymalnie dwa zdjęcia formatu 15 x 21.  

 Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, kadrowanie 

oraz drobny retusz. 

 Każde zdjęcie ma być zatytułowane i podpisane na odwrocie. 

 Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników 
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy w 
formie papierowej dołączyć do przesyłki ze zdjęciami. 

 Organizator nie odsyła zdjęć uczestnikom.  

 Prace należy dostarczać osobiście lub listownie, z dopiskiem konkursu, najpóźniej do dnia  20 listopada 
2020r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach,  
ul. Sportowa 7, 42-274 Konopiska. 

 Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły www.zskonopiska.pl do 10 

grudnia 2020r., dyplomy i  nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone do szkół pocztą lub osobiście 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie, wystawie prac. 

Kryteria oceniania: 

 Pomysłowość i oryginalność 

http://www.zskonopiska.pl/


 Walory estetyczne 

 Ciekawe ujęcie 

 Nawiązanie do tematu 
 
Nagrody: 

 Laureaci I - III miejsca otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  
 
Zakres tematyczny – zdjęcia mają nawiązywać do pojęć występujących w matematyce. 
 
Postanowienia końcowe: 
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu. 
Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom. 
 
Więcej informacji w sprawie konkursu udzielają organizatorzy:  
Izabela Stanisz tel.693146022, Ewelina Kokot tel.503 404 700, Joanna Kowalska tel. 502 681 174 lub mailowo 
zskonopiska@gmail.com  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ……………………………………………………………………………………………………  
2. KLASA ………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
3. DANE KONTAKTOWE UCZNIA /ADRES/NR TELEFONU/EMAIL/  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
4. NAZWA I ADRES SZKOŁY  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
5. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA /OPIEKUNA/ ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
6. TYTUŁ ZDJĘCIA 
NR1…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 
 
TYTUŁ ZDJĘCIA 
NR2…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. 
 
 
Oświadczam, że praca konkursowa jest wykonana samodzielnie przez autora i nie była wcześniej 
publikowana lub nagradzana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka przez organizatora Konkursu w celach wynikający z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 
883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie pracy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na 
organizatora prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych mediach, o których 
zdecyduje organizator. Oświadcza, że w pełni akceptuję warunki regulaminu konkursu.  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….  
data i podpis rodzica/opiekuna 
 


