
Powiatowy Konkurs Fotograficzny 

„Zjawiska przyrodnicze” 

z zakresu przedmiotów:  

biologia, geografia, fizyka, chemia 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu są nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie.  

II. Cele edukacyjne i wychowawcze konkursu 

 - zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością,  

bogactwem i pięknem, 

- zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych                            

 i dokonania ich opisu, 

- zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania 

wiedzy, 

- rozwijanie osobistych uzdolnień wśród uczniów, inspirowanie                      

i rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych zdolności 

twórczych, 

- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 

- stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa i dzielenia się 

swoją wiedzą. 

 



III.  Warunki przeprowadzenia konkursu, przekazania fotografii, 

wymagania techniczne 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i równo dostępny wszystkim 

uczniom szkół ponadpodstawowych Powiatu Strzelińskiego. 

2. Zakres merytorycznych treści i umiejętności wymaganych od 

uczestników konkursu. 

Wiedza i umiejętności z biologii, geografii, fizyki, chemii określone w 

podstawie programowej szkoły ponadpodstawowej. 

Zakres wiedzy i umiejętności może wykraczać poza podstawę 

programową. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap – szkolny, który trwa do 24 marca 2023 roku. 

II etap – powiatowy, który trwa do 14 kwietnia 2023 roku. 

4. Na etapie szkolnym każdy uczestnik tj. uczeń szkoły 

ponadpodstawowej Powiatu Strzelińskiego, powinien przekazać 

minimalnie pięć  fotografii konkursowych, wykonanych dowolną 

techniką wraz z opisem zjawiska przyrodniczego do sekretariatu 

szkoły, w której uczy się. Fotografie powinny być zapisane na płycie 

CD lub innym nośniku pamięci oraz wydrukowane.  

Następnie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych danej szkoły 

wybierają sześć najlepszych prac i przekazują je do 31 marca 2023 

roku do sekretariatu ZSO w Strzelinie osobiście lub pocztą na adres: 

ZSO w Strzelinie ul. Jana Pawła II 23 57-100 Strzelin z dopiskiem 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny. 

Kryteria wyboru prac 

Przy wyborze najlepszych prac należy kierować się: 



 pięknem ujęcia zjawiska przyrodniczego  

 poprawnością opisu zjawiska przyrodniczego  

 spełnieniem warunków formalnych dot. przekazania prac przez 

ucznia 

 Przekazane fotografie muszą przedstawiać osobiście 

zaobserwowane zjawisko przyrodnicze oraz zawierać jego opis. 

Należy zapisać źródła informacji, z których korzystano przy 

sporządzaniu opisu zjawiska przyrodniczego. Opis teoretyczny wraz 

ze źródłami informacji należy wydrukować korzystając z czcionki 

rozmiaru co najmniej 14. 

 Fotografie powinny być zapisane na płycie CD lub innym nośniku 

pamięci oraz wydrukowane. 

Uczeń podpisaną imieniem i nazwiskiem płytę CD lub inny nośnik 

pamięci wraz z wydrukowanymi zdjęciami  i opisem zjawiska 

przekazuje do sekretariatu swojej szkoły w teczce opisanej: 

Powiatowy Konkurs fotograficzny „Zjawiska przyrodnicze” 

Imię i Nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie 

Nazwa szkoły do której uczęszcza uczeń 

Adres mailowy ucznia 

W etapie szkolnym termin oddania fotografii upływa  

24 marca 2023 roku. 

 W konkursie mogą brać udział wyłącznie fotografie autorskie, 

nienagradzane w innych konkursach. Uczestnik przystępując do 

konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do przekazanych fotografii. 

 Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać przepisów prawa,  

w szczególności nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych 

za wulgarne lub obraźliwe. 



 Zabrania się dokonywania fotomontaży. Dopuszczalne są 

podstawowe korekty prac np. balansu bieli, ostrości, kontrastu. 

5.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac  

o niskiej jakości technicznej lub niezgodnych z regulaminem. 

6.Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi. 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona komisja składająca się z nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych, której przewodniczyć będzie dyrektor / 

wicedyrektor szkoły. Kryteria wyboru najlepszych prac są takie same 

jak w etapie szkolnym. Decyzja komisji jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. Twórcy nagrodzonych fotografii tj. 

laureaci I, II i III miejsca zostaną poinformowani przez swoją 

macierzystą szkołę. Informacja ta będzie także  opublikowana na 

stronie internetowej organizatora tj. ZSO w Strzelinie 21 kwietnia 

2023r. 

2. Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy.   

Dla laureatów I, II i III miejsca przewidziane są nagrody wraz z 

dyplomami, które zostaną przekazane przez organizatora konkursu 

do sekretariatu szkoły uczestnika konkursu. 

3.Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na wielokrotne  

i nieodpłatne publikowanie przekazanych prac oraz opublikowanie 

swojego imienia i nazwiska, wizerunku w materiałach promocyjnych 

związanych z konkursem oraz na stronie internetowej Organizatora,  

a także na ich wykorzystanie w ramach realizacji celów statutowych 

Organizatora (działania nieodpłatne).  



4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do 

przekazanych prac, zgodą rodziców/opiekunów na udział w konkursie 

osoby niepełnoletniej oraz zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu. 

5.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania 

konkursu. 

V. Możliwość zdalnego przeprowadzania każdego etapu konkursu z 

zachowaniem zasady kontrolowanej samodzielności oraz warunków 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego w danej szkole 

umożliwia się na każdym etapie konkursu przesłanie zdjęć i opisu 

zjawiska przyrodniczego na adres mailowy szkoły. 

 

 

 

 

 


