
Regulamin konkursu „Historia Poznania w obiektywie” 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu

w Poznaniu.

2. Cele konkursu: 

• pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, 

• pogłębienie znajomości topografii, historii, zabytków i ciekawych zakątków Poznania, 

• aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach, 

• zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu, 

• rozwijanie pasji fotograficznej uczniów. 

3. Zadanie  konkursowe  polega  na  sfotografowaniu  pięknych,  ciekawych,  wyjątkowych,

tajemniczych lub nieznanych zakątków związanych z historią Poznania.

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie wykonane na papierze fotograficznym,

czarno-białe lub kolorowe, w formacie 15x21. 

6. Zdjęcie  należy  podpisać  i  dostarczyć  do  biblioteki  do  13.10.2021  r.  Do  pracy  należy

dołączyć podpisaną przez rodziców zgodę na udział w konkursie (załącznik nr 1). 

7. Dodatkowo  uczestnik  zobowiązany  jest  przesłać  elektroniczną  wersję  zdjęcia  na  adres

k.klinowski@mojasiodemka.pl. 

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz

na tablicy przy bibliotece do 31.10.2021 r. 

9. Najciekawsze  zdjęcia  będą  zaprezentowane  na  wystawie  szkolnej  oraz  na  stronie

internetowej szkoły. 

10. Kryteria oceny: 

• oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu, 

• walory estetyczne zdjęcia, 

• zgodność z tematyką konkursu. 

11. Prace konkursowe będą oceniać uczniowie i  nauczyciele,  oddając swój głos na wybrane

zdjęcie. Głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną. 

12. Zgłoszenie pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

13. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. 



Załącznik nr 1 

Zgoda  rodzica/opiekuna  prawnego  na  udział  w  konkursie  „Historia  Poznania  w  obiektywie”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………….............

w konkursie fotograficznym pt. „Historia Poznania w obiektywie” organizowanym przez Bibliotekę

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie,

wykorzystywanie  i  udostępnianie  danych  osobowych  syna/córki  uzyskanych  w  związku

z  organizacją  i  przeprowadzeniem  konkursu,  a  także  na  opublikowanie  imienia,  nazwiska

i wizerunku uczestnika. 

………………………………… …………………………………..… 

     Miejscowość, data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


