
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

Regulamin konkursu „Moja szkoła – historia opowiedziana obrazem”.

1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 
1im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

2. Cele konkursu:

✔ podjęcie próby fotograficznego uchwycenia klimatu dnia dzisiejszego szkoły,

✔ fotograficzne utrwalenie społeczności szkolnej oraz ciekawych miejsc w szkole i 
wokół szkoły,

✔ kształcenie umiejętności obserwacji ciekawych zjawisk i miejsc,

✔ rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej w realizacji projektów,

✔ przybliżenie fotoreportażu jako formy dokumentacji życia,

✔ przybliżenie pracy dziennikarskiej,

✔ promocja szkoły w środowisku.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

a) Uczestnikami konkursu są zespoły konkursowe. Zespół konkursowy tworzą uczeń i 
jego rodzic (prawny opiekun), którzy przygotują projekt konkursowy na temat: „Moja 
szkoła – historia opowiedziana obrazem”.

b) Zgłoszenie do konkursu polega na złożeniu w określonym terminie i miejscu projektu 
konkursowego wraz z deklaracją uczestnictwa.

c) Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie projektu 
konkursowego w całości lub w części przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Sokółce.

4. Harmonogram konkursu.

a) Termin składania projektów konkursowych upływa z dniem 27 maja 2016 roku. 

b) Projekty konkursowe w cyfrowej wersji wraz z deklaracją uczestnictwa można przesyłać
drogą elektroniczną na adres konkurs@sp1sokolka.nazwa.pl lub składać w sekretariacie 
szkoły.

c) Projekty konkursowe powinny zawierać oryginalne fotografie cyfrowe oraz własne 
grafiki wykonane techniką cyfrową lub tradycyjną. Zdjęcia i inne materiały graficzne 
powinny być dokładnie opisane. Opisy powinny być uzupełnieniem treści zdjęć i grafik.

d) Projekty konkursowe powinny mieć formę fotoreportażu.
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e) Dokumentacja projektu może być cyfrowa lub analogowa. W każdym przypadku do 
dokumentacji powinny być dołączone pliki ze zdjęciami i grafikami, użytymi w 
projekcie.

f) Projekty konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów 
konkursu. Decyzja Jury jest nieodwołalna.

g) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 czerwca 2016 roku.

5. Projekty konkursowe.
Projekt konkursowy powinien zawierać:

a) co najmniej pięć fotografii utrwalających szkolną rzeczywistość w czasie od dnia 
ogłoszenia konkursu do dnia 27 maja 2016 roku,

b) inne zdjęcia i rysunki wykonane przez autorów projektu,

c) opisy ludzi, zdarzeń i miejsc utrwalonych na fotografiach i rysunkach,

d) deklarację uczestnictwa, na której powinny się znaleźć dokładne dane dotyczące 
autorów projektu, opis projektu oraz deklaracja zgody na wykorzystanie wszystkich 
materiałów użytych w projekcie oraz projektów w całości przez Szkołę Podstawową nr 1
im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

6. Nagrody i wyróżnienia.

a) Trzy najlepsze prace zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami rzeczowymi 
ufundowanymi przez organizatorów konkursu.

b) Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

c) Nagrody zostaną wręczone na uroczystej gali z okazji przyznania tytułu Ambasadora 
Szkoły.

7. Uwagi końcowe.

a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce jako główny organizator 
konkursu zastrzega sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac 
konkursowych.

b) Organizatorzy proszą uczestników konkursu o zachowanie kopii zgłoszonych 
materiałów konkursowych.

c) Materiały zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.

Organizatorzy
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