
 

                        

Konkurs fotograficzny 

 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego Przedszkole Publiczne nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

2. Celem konkursu jest promocja rodzinnych spacerów, obserwacja przyrody i zachęcenie dzieci do 

pierwszych samodzielnych prób fotografowania przyrody.  

3. W konkursie biorą udział Dzieci uczęszczające do naszej placówki wraz z Rodzicami.  

4. Rodzice inicjują sytuację, w której dziecko SAMO wykona fotografię.  

4. Prace powinny przedstawiać motywy tegorocznej jesieni.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.  

6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia w formie elektronicznej.  

7. Prace należy przesyłać do 29 listopada 2015 
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Zasady konkursu  

 

1. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technice wyłącznie kolorowej, na których znajdują 

się elementy jesiennego krajobrazu.  

2. Prace mogą być poddane podstawowej edycji cyfrowej w celu uzyskania prawidłowej kompozycji, 

ekspozycji i barw.  

3. Nie dopuszczamy fotomontaży i kolaży.  

4. Prace powinny być podpisane następująco:  

• imię i nazwisko dziecka  

• tytuły zdjęć (nazwa pliku – tytuł)  

5. Minimalny rozmiar prac to 1200 pikseli na dłuższym boku i format JPG.  

6. Prace wraz z opisem, wymienionym należy wysłać mailem pod adres pp16@vp.pl  

                                                                                                  

Przebieg konkursu  

1. Każda przyjęta do konkursu praca zostanie opublikowana na wystawie wewnętrznej w przedszkolu, 

jako składowa pokazu multimedialnego na komputerze przedszkolnym ( w korytarzu głównym), na 

stronie internetowej przedszkola.  

2. Spośród wszystkich prac JURY wyłoni I, II i III miejsce.  
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Ocena prac  

1. W ocenie prac pod uwagę będą brane głównie: gra kolorów,  wartości artystyczne, estetyka.  

2. Z uwagi na fakt, że większość Uczestników dysponuje amatorskim sprzętem, strona techniczna 

będzie miała znaczenie drugorzędne, jednak również będzie brana pod uwagę.  

3. Prace oceniać będzie JURY powołane przez Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu 

Świętokrzyskim.  

Terminy  

1. Wszystkie prace można nadsyłać do 15.11.2015. Prace nadesłane po terminie nie będą brane 

 pod uwagę.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią ……  

Nagrody  

1. Dla laureatów przewidujemy dyplomy …… 

 

 

 


