
REGULAMIN KONKURSU 
 

I. POSTANOWIENIA OGOLNE 
 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Sportowe Fotostory" zwanego dalej "Konkursem", są 

nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 5 im.Ks.J.Twardowskiego        

w Biłgoraju zwany dalej "ORGANIZATOREM". 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII naszej szkoły zwanych dalej: 

„Uczestnikami”.    

2. Udział w Konkursie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej 

„Regulaminem”.  

3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

 

III. CELE KONKURSU 

1. Promowanie radości płynącej z aktywnego wypoczynku i sportu. 

2. Upowszechnianie idei fair play. 

3. Prezentacja piękna sportu. 

4. Przedstawienie sportowej historii z życia szkoły lub wakacji.  

 

IV. PRACA KONKURSOWA 
 

1. Uczestnicy wykonają prace fotograficzne, zwane dalej: "Pracami", spełniające warunki 

określone poniżej. 

2. Praca musi przedstawiać historię dotyczącą sportu i rekreacji z życia szkoły lub podczas 

wakacji. 

3. Prace mogą zostać wykonane przy użyciu aplikacji: Papers, Instagram, Pstryk Komiks, 

Sketchbox itp. lub funkcji aparatu fotograficznego dostępnego w smartfonie.  

4. Praca to zdjęć + opis  w formie elektronicznej.  

5. Zdjęcia (plansze) mogą być poddawane edycji, fotomontażowi, animacji itp. według 

intencji autora. 

6. Każdą Pracę należy podpisać poprzez podanie: imienia i nazwiska autora. 

V. UCZESTNICTWO I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Uczestnikiem jest każda osoba spełniająca warunki określone w art. II.1 powyżej, która 

samodzielnie wykona pracę konkursową zwaną dalej: „Pracą” określoną w art. IV 

Regulaminu,  

2. Warunkiem uczestnictwa jest :  

a) Sporządzenie Pracy w formie zdjęcia i opisania jej oraz wysłanie  do Organizatora drogą e-

mailową pod adres rskakuj@gmail.com. 

3. Konkurs przebiegał będzie wg. następującego harmonogramu: 

a) Konkurs wraz z Regulaminem zostaje ogłoszony w dniu 24 września 2020 roku na stronie 

www.sp5bilgoraj.pl 

b) Do dnia 30 września 2020 roku (decyduje data wysłana e-mail) Uczestnicy mogą przysyłać 

prace drogą elektroniczną, z dopiskiem "Sportowe Fotostory", na adres rskakuj@gmail.com 



W dniu 2 października 2020 roku odbędzie się posiedzenie członków Komisji Konkursowej, 

składającej się z nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły, którzy wybiorą laureatów 

oraz prace wyróżnione.  

c) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 października 2020 roku na stronie 

internetowej ORGANIZATORA www.sp5bilgoraj.pl 

 

VI. KRYTERIA 

 

1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych Prac biorąc pod uwagę: 

a) kompozycję 

b) jasność przekazu 

c) wkład w promowanie idei aktywnego wypoczynku i sportu 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

3. Wynik Konkursu w żadnej mierze nie zależy od przypadku. 

 

VII. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych Prac 3 zwycięskie 

(równorzędnie) ocenione Prace oraz kilka wyróżnień. 

2. Autorzy zwycięskich Prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

3. Każdy uczestnik zostanie nagrodzony punktami z zachowania oraz oceną celującą z 

wychowania fizycznego. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Fakt przystąpienia do Konkursu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu; 

2. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych (zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.poz.1781)) 

przez Organizatora na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego wyników. 

4. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Aleksandra Gontarz jak 

również wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego. 

http://www.sp5bilgoraj.pl/

