
XIII MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ 
WIEDZY O GMINIE NIEDRZWICA DUŻA 

CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ? 
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów Armii   Krajowej w Krężnicy Jarej 

20-515 Lublin 51, tel. Fax. 081 5119125, e-mail kreznica@interia.pl 
 

Pod patronatem Wójta Gminy Niedrzwica Duża 
 

 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z terenu 
Gminy Niedrzwica Duża do udziału w konkursie Czy znasz swoją gminę?  

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„Zimowo – Bajkowo” 

Moja miejscowość piękna o każdej porze roku 
Cel projektu: 
 

 budzenie zainteresowania historią małej ojczyzny oraz dumy z przynależności do 
społeczności lokalnej; 

  pobudzanie aktywności twórczej;  

 popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej  w dziedzinie fotografii;  

 przybliżenie walorów miejscowości, w której uczestnik konkursu mieszka; 

 rozwój osobowości i wrażliwości uczniów; 

 szlachetne współzawodnictwo. 

 
Uczestnicy: 
Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Niedrzwica Duża.  
Konkurs będzie organizowany w jednej kategorii: 

 konkurs fotograficzny – indywidualny  
 

Regulamin konkursu fotograficznego: 
 
Tegoroczna edycja Turnieju będzie realizowana w formie konkursu fotograficznego:  

„Zimowo – Bajkowo” Moja miejscowość piękna o każdej porze roku  

1. Konkurs jest organizowany w ramach Gminnego Konkursu „ Czy znasz swoją Gminę?” 
przez Szkołę Podstawową im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej, pod 
patronatem Wójta Gminy Niedrzwica Duża 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących piękno swojej 
miejscowości zimą ( np. obiekty charakterystyczne dla danej miejscowości, lokalne zimowe 
pejzaże, piękno otaczającej nas przyrody)  

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkół Podstawowych  ( kl. IV- VIII)   



4. Każdy szkoła może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, które wyłoni w wewnątrzszkolnych 
eliminacjach. 

5. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe,  
w sepii zapisane w formacie cyfrowym np. w postaci pliku JPG.  

6. Zdjęcia należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres mailowy Szkoły kreznica@interia.pl 
w temacie proszę wpisać XIII Turniej Wiedzy o Gminie 

7. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko wykonawcy, tytuł zdjęcia, szkoła i 
nazwisko opiekuna.  

8. Do prac należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę 
rodzica  na udział w konkursie oraz  przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ustawą o 
ochronie danych osobowych  z dn.29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. 

9. Zdjęcia należy nadsyłać do 26.02.2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 marca 2021 r. 
10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
11. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 
12. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej  w Krężnicy Jarej oraz 

Urzędu Gminy Niedrzwica Duża 
12. Ocenie podlegać będą: 

 walory artystyczne zdjęć 
 treść, zgodność z tematem 
 pomysł i oryginalność 

Deklaracje: 

Zgłoszenie na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że: 

 uczestnik przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu 
 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)  

Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 815119125, 697330445. 
Osoba do kontaktu - Elżbieta Nowakowska. 

 
 

Termin zgłoszenia  do Organizatora  
26 lutego 2021 r. 

 
 

 
 

 
DYREKTOR                                                                           ORGANIZATORZY 
 
 
 
 

Krężnica Jara, 05 lutego 2021r. 


