
Szkolny Konkurs Fotograficzny pod hasłem: „ Krajna i Pałuki -  Moja mała Ojczyzna”  
 

Szkolne Koło Wolontariatu „Radość Serca” organizuje szkolny konkurs 
skierowany do uczniów i  nauczycieli szkoły. 
Edycja konkursu poświęcona jest obchodom 100-lecia odzyskania Niepodległości przez 
Polskę i zakłada dwie kategorie: 
- krajobraz.  
- symbole niepodległościowe takie jak barwy narodowe, flaga, godło 
czy motywy, miejsca związane z walką o wolność, mogą to być zdjęcia 
ilustrujące cmentarze, pomniki, kapliczki, uroczystości upamiętniające 
wydarzenia związane z historią walk o Niepodległość. 
 
Tematyka musi odnosić się jedynie do obszaru powiatu nakielskiego. 
Prosimy wychowawców o zaangażowanie uczniów każdej klasy w 
udział w konkursie. 
Zmagania mają na celu rozbudzenie zainteresowań fotografią oraz zachęcenie do 
poszukiwania piękna otaczającej nas ziemi Krajny i Pałuk, budowanie pozytywnego 
wizerunku lokalnej małej Ojczyzny, utrwalanie więzi społecznych i patriotycznych.  
Prace opisane, należy składać osobiście lub drogą mailową do 7 listopada 2018 r. 
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
REGULAMIN 

 
 

1. Celem konkursu pn. „Krajna i Pałuki - Moja mała Ojczyzna” jest rozbudzenie 
zainteresowań fotografią oraz zachęcenie do poszukiwania piękna Krajny i Pałuk, budowanie 
pozytywnego wizerunku naszej małej Ojczyzny, utrwalanie więzi społecznych                                   
i patriotycznych. 
2. Konkurs przewiduje dwie kategorie tematyczne: 

 Krajobraz 
 Symbole narodowe 

3. Fotografie:  
format zdjęć A5 –A4.  
opis zdjęcia powinien znajdować się na odwrocie fotografii i zawierać: 

- imię i nazwisko autora, 
- kategorię, do której należy pracę przyporządkować, 

tematyka dotycząca jedynie obszaru powiatu nakielskiego, 
uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 fotografie (mogą być z 2 kategorii) 
wykonane wyłącznie przez siebie, 
fotografia nie może być poddana fotomontażowi, obróbce komputerowej, 
nie może zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami 
społecznego lub dobrymi obyczajami. W stosunku do osób uwidocznionych na zdjęciu 
należy dysponować ważną zgodą wyrażoną na piśmie na użycie ich wizerunku 
w ramach konkursu (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia – zgoda 
opiekuna prawnego). 

 
4. Organizatorzy przewidują nagrody za I, II i III miejsce. 
5. Autorzy nadesłanych zdjęć wyrażają zgodę na ich bezpłatne wykorzystywanie w ramach: 
publikacji prasowych związanych z konkursem, wystaw pokonkursowych, innych działań 
promocyjnych. 
6. Po zakończeniu konkursu zostanie ogłoszony komunikat o wynikach na stronie 
internetowej oraz  facebooku szkoły. 
7. Prace należy składać osobiście lub drogą mailową pani Agnieszce Andrzejewskiej.  
8. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 9 listopada 2018 r. 
9. Zdjęcia nadesłane na konkurs zostaną zaprezentowane na holu szkolnym. 
10.Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę postanowienia ogólne konkursu. 

 
 

 


