
Regulamin wakacyjnego konkursu 

fotograficznego  

„Z przyrodą za pan brat” 

 

Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym 

„Z przyrodą za pan brat”, który został zorganizowany w ramach 

realizacji innowacji pedagogicznej „Ekoludki,  czyli z przyrodą za pan 

brat”. 

ORGANIZATOR: 

Przedszkole Gminne w Jabłonnie ul. Modlińska 103B 05-110 

Jabłonna Tel. (022) 732 02 09.  

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Anna Falkowska 

i Sabina Sowińska. 

CELE KONKURSU: 

 wdrażanie do poszanowania zwierząt i dostrzeganie środowiska 

przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej 

 kształtowanie postawy szacunku do środowiska, jego wartości 

przyrodniczych i ochrony 

 wzbogacanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego Polski 

 rozbudzanie wyobraźni i fantazji, 

 wdrażanie do umiejętności wykonywania ujęć okazów 

roślinnych, zwierzęcych lub krajobrazów przyrodniczych 

 integracja dzieci i rodziców, czerpanie radości ze wspólnie 

spędzonych chwil podczas kreatywnych działań. 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do 

Przedszkola Gminnego w Jabłonnie i ich rodziców lub opiekunów. 

2. Przedmiotem konkursu jest  wykonanie zdjęcia, ukazującego polski 

krajobraz, rośliny lub zwierzęta. Może to być również obiekt, który 



wpisuje się w środowisko przyrodnicze danego terenu. Dopuszcza się, 

aby na zdjęciu widniała sylwetka dziecka lub jej część.  

3. Zdjęcie należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, wymienić 

grupę, do której dziecko uczęszcza oraz zatytułować zdjęcie. 

6. Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: 

 3-4 latki 

 5-6 latki 

7. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących 

kryteriów: 

 Inwencja twórcza wykonywanego ujęcia i  pomysłowość 

podejścia do tematu, 

 wrażenie estetyczne, 

 spełnienie podanych wytycznych – krajobraz, roślina, zwierzę, 

obiekt. 

8. Prace należy przesyłać do wychowawców grup lub organizatorek 

konkursu : s.sowinska@przedszkolejablonna.edu.pl lub 

a.falkowska@przedszkolejablonna.edu.pl  

Terminem ostatecznym złożenia prac konkursowych będzie dzień 

21 września 2020 roku (poniedziałek). 

9. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie 

powołane specjalne Jury w dniu 23 września 2020 roku (środa). 

Decyzje Jury są ostateczne. 

10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów i nagród 

nastąpi 28 września 2020 roku (poniedziałek). 

11. Organizator przewiduje nagrody w postaci I, II i III miejsca  

w dwóch kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia.  

Każdy uczestnik otrzymuje dyplom za udział w konkursie. 
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13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez 

Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją 

 i przeprowadzeniem konkursu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych 

prac oraz ich zdjęć do celów promocyjnych. 

15. Złożenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

 

Życzymy owocnej pracy!  

 

Autorki innowacji ekologicznej 

Anna Falkowska  

Sabina Sowińska 

 

Jabłonna, dn. 30 czerwca 2020 roku.  

 


