
KONKURS    FOTOGRAFICZNY     „Z  WIDOKIEM  NA  ZIMĘ” 

Serdecznie zapraszam do udziału zabawie fotograficznej w konkursie fotograficznym.  

Regulamin Konkursu: 

 Założenia ogólne: 
1. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 7 w Poznaniu os Zwycięstwa  
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 12 oraz 
Zespołu Szkół nr 5. 
3. Komisja konkursowa będzie wyłoniona z nauczycieli obu szkół oraz zostaną zaproszeni zewnętrzni 
artyści. 
4. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundowane przez Dyrekcje i 
sponsorów . 
5. Nagrody i upominki zostaną wręczone w wyznaczonym  terminie, który będzie wybrany przez obie 
dyrekcje szkół. 

Cele konkursu:  
1. Zachęcanie młodzieży do czynnego obcowania z naturą w czasie ferii zimowych poprzez fotografię. 
2. Uwrażliwienie na piękno natury , rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości. 
3. Rozszerzenie swoich umiejętności fotograficznych. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 
1. Konkurs składa się z jednego etapu, ale w trzech kategoriach : I- klasy 1-3, II-klasy 4-7,III- 
gimnazjum. 
2. Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jedną fotografię wydrukowaną na grubszym 
papierze  lub wywołaną na papierze fotograficznym w formacie zbliżonym do A4 i oprawioną w ramkę z 
białego bristolu lub bloku technicznego w formacie A3. 
3. Konkursowe zdjęcie należy także wysłać na adres mailowy : technikag7@gmail.com. W tytule 
wiadomości należy podać numer szkoły, klasy , nazwisko i imię autora 
4. Fotografia musi być wykonana indywidualnie przez ucznia SP12 lub G7, Uczestnik konkursu musi 
wykonać zdjęcie w czasie ferii tj. od 10.02 – 25.02.2018 
5. Fotografia powinna przedstawiać dowolny krajobraz zimowy np.: góry, łąki, lasy, stawy, rzeki lub 
krajobraz zimowy stworzony przez autora zdjęcia ( może to być np. rysunek na lodzie, narysowany na 
piasku lub zamrożony w zamrażarce …… ) i przez niego sfotografowany. 
 Pejzaż warto zobaczyć w ciekawym oświetleniu, o ciekawej porze dnia, z uchwyceniem ciekawego 
fragmentu pejzażu. Czasem nie trzeba wyjeżdżać by dostrzec piękno swojego miejsca zamieszkania, 
czasem warto samemu stworzyć zimę . 
Zdjęcie musi być poprawne technicznie. 
6. Fotografia nie może być modyfikowana w programach graficznych ( może być jedynie 
przekonwertowana na kolor czarno-biały lub monochromatyczny, można delikatnie poprawić 
naświetlenie i nasycenie kolorów, można też skadrować zdjęcie np. do kwadratu lub wydłużonego 
prostokąta., można wykonać  panoramę lub jej fragment.) Nie można stosować fotomontażu, ani filtrów 
lub nakładek!!!  

7. Fotografię należy przynieść do biblioteki  szkolnej ( sp 12-g& lub zostawić na dyżurce w szkole SP65) 

do dnia  9.03.2018  
8. Zdjęcia powinny być z tyłu  czytelnie podpisane : Numer  szkoły, nazwisko i imię oraz klasa oraz 
nazwa aparatu jakim zostało wykonane zdjęcie ( czy komórka czy aparat cyfrowy z podaniem dokładne 
nazwy i typu) . 
9. Zdjęcia będą ocenione komisyjnie. Wyniki konkursu będą przedstawione na stronie szkół, a na 
zakończenie  nadesłane prace będą zaprezentowane na wystawie. 
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