
REGULAMIN VIII EDYCJI RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

W TYM ROKU POD HASŁEM:                                                                                   

„KREATYWNE ZABAWY Z DZIEĆMI NA ŁONIE PRZYRODY” 

  

Organizator konkursu: Przedszkole nr 5 w Hajnówce 

 

Nauczycielki odpowiedzialne za organizację:  A. Sacharczuk, A. Lipczyńska,                             

E. Anchimiuk, B. Dmitruk, I. Zaniewska- Ciep. 

 

Cele konkursu:  

 Propagowanie i wzmacnianie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym 

wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie; 

 Stymulowanie twórczego myślenia i działania podczas kreatywnych zabaw; 

 Rozbudzanie w dzieciach oraz dorosłych zainteresowań i umiejętności twórczych; 

 Ukazanie i popularyzacja piękna przyrody oraz przykładów kreatywnych zabaw na 

łonie przyrody; 

 Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z kreatywnych form spędzania 

wolnego czasu rodziców z dzieckiem; 

 Umożliwienie dzieciom i rodzicom  zaprezentowania swojego talentu. 

 

Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz z rodzicami.  

 

Czekamy na fotografie przedstawiające dzieci i rodziców, rodzeństwo, całą 

rodzinę wielopokoleniową podczas kreatywnego spędzania czasu na łonie 

przyrody. A także na zdjęcia ukazujące ciekawe działania na świeżym 

powietrzu. Czekamy na Wasze fotografie ukazujące emocje, piękno i radość 

płynące z bycia razem. 
 

Warunki uczestnictwa: 

 Na konkurs fotograficzny dzieci wraz z rodzicami wykonują 2 zdjęcia  w formacie: 

A4 (21x30).   

 Na obu fotografiach może być przedstawiona rodzina, bądź dziecko bawiące się na 

łonie przyrody w ciekawy, kreatywny sposób. 

 Dopuszcza się przyniesienie tylko własnych prac fotograficznych rodzica lub dziecka 

wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. 

 Do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno- białe. 

 Zdjęcia powinny być wywołane na papierze fotograficznym (muszą być dobrej jakości). 

 Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 

 Na odwrocie każdej pracy należy przykleić karteczkę z opisem: imię i nazwisko 

dziecka, numer grupy do której dziecko uczęszcza, tytuł pracy. Można podać nazwę 

zabawy, opisać kreatywność działań (drukowanymi literami). 

 Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia przyniesionych fotografii na etapie 

kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości 

technicznej. 

 Rodzic lub opiekun dziecka zgłaszając dziecko do Konkursu oświadcza, iż przysługują 

mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przyniesionych fotografii 

wykonanych przez dziecko znajdujące się pod jego opieką oraz że wszystkie osoby 

widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 

ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 



publikowanie zdjęć oraz opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na stronie 

internetowej Przedszkola lub w mediach. 

 Zdjęcia po organizacji wystawy zostaną zwrócone dzieciom.  

 

Termin składania prac: 

Zdjęcia należy dostarczyć do 21 maja 2019r. nauczycielkom grup, do których uczęszcza 

dziecko. 

 

Skład komisji oceniającej zdjęcia: 

- Fotograf, 

- Przedstawiciel Nadleśnictwa, 

- Przedstawiciel Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

- Dyrektor Przedszkola nr 5 w Hajnówce. 

 

Ocena prac konkursowych: 

Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach:  

I Kategoria – Wspólna, rodzinna zabawa kreatywna 

II kategoria -  Efekt końcowy zabawy (np. powstała budowla) 

 

Nagrody: 

Przewidziano atrakcyjne nagrody dla uczestników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca. 

I miejsce – nagroda rzeczowa, 

II miejsce – nagroda rzeczowa 

III miejsce -   nagroda rzeczowa 

Wyróżnienia – nagrody rzeczowe 

Gwarantujemy upominki dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi około 07 czerwca 2019r. 

 Wystawa prac konkursowych zorganizowana będzie na holu budynku głównego 

naszego przedszkola, a następnie po upływie 2 tygodni zostanie przeniesiona do 

Budynku Filii. 

 O uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród poinformujemy wszystkich 

uczestników. 

 

Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej przedszkola 

www.przedszkole5.hekko24.pl 

 

 

Uwaga!  
Chętni rodzice mogą wywołać zdjęcia w Zakładzie Fotograficznym Klisz- Art przy ulicy 

Batorego, który w ramach współpracy z naszym przedszkolem wywoła zdjęcia po kosztach: 

format A4- 5zł. 

Fotografa należy poinformować, iż zdjęcia przeznaczone są na konkurs w Przedszkolu nr5. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkole5.hekko24.pl/


LISTA UCZESTNIKÓW RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„KREATYWNE ZABAWY Z DZIEĆMI NA ŁONIE PRZYRODY” 

Z GRUPY...... 
Rodzic lub opiekun dziecka zgłaszając dziecko do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do przyniesionych fotografii wykonanych przez dziecko znajdujące się pod 

jego opieką oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz 

publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęć 
oraz opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej Przedszkola lub w mediach. 

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Podpis rodzica 

   

 



UWAGA RODZICE! 

Zapraszamy do udziału w VIII edycji                                                            
Rodzinnego Konkursu Fotograficznego ph:                                                         

„Kreatywne zabawy z dziećmi na łonie przyrody”.                                                                                  
Każdy uczestnik może wykonać dwa zdjęcia w 
formacie A4 (21x30) przedstawiające dzieci i 

rodziców, dzieci i dziadków bawiących się 
kreatywnie na łonie przyrody. Na jednej fotografii 
należy przedstawić wspólną, rodzinną zabawę, na 

drugiej efekt wspólnego działania. Do konkursu 
dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno- białe. 
Zachęcamy do udziału w konkursie  i robienia 
zdjęć już teraz korzystając z piękna zimowej 

pogody. Termin przynoszenia zdjęć: luty- maj 
2019r. Prace prosimy przynosić podpisane na 

odwrocie do nauczycielek grup.  

Zdjęcia można wywołać w Studiu Fotograficznym 
Klisz- Art (5 zł jedno), informując, iż przeznaczone 

są na konkurs w Przedszkolu nr 5.  

Pokażcie Wasze możliwości twórcze!!! 

Bawcie się kreatywnie ze swoimi dziećmi!! 


