
III  MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ  
WIEDZY O GMINIE NIEDRZWICA DUŻA 

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

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

Pod patronatem Wójta Gminy Niedrzwica Duża 
 

  
 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I- III  gimnazjów z terenu  
Gminy Niedrzwica Duża do udziału w indywidualnym konkursie 
fotograficznym Moja miejscowość w obiektywie. 

.  

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

 "Moja Miejscowość w obiektywie" 

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca 
zamieszkiwanej przez uczestnika konkursu miejscowości. 

1. CELE: 
a) Pobudzanie aktywności twórczej oraz popularyzacja amatorskiej twórczości 
artystycznej w dziedzinie fotografii. 
b) Przybliżenie walorów miejscowości, w której uczestnik konkursu mieszka.  
c) Umiejętność pokazania osobliwych zakątków swojej miejscowości  w fotografii. 
 

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

3. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych  ( kl. IV- VI) i Gimnazjum 
(kl. I-III) Gminy Niedrzwica Duża. 
 

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, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 10x15 cm maksymalnie      
13x18 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD. 

 
 



6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: 
tytuł pracy ( nazwę fotografowanego obiektu),  imię i nazwisko, wiek, szkoła. 
 

7. Do prac należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę 
rodzica/opiekuna prawnego 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. 
 

8. Zdjęcia należy nadsyłać do 12.03.2010 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.03.2010r. 
 

9.  Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
 
10. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury. 
 
11. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie Zespołu Szkół  w Krężnicy Jarej oraz 

Urzędu Gminy Niedrzwica Duża 
 
12. Ocenie podlegać będą: 

 walory artystyczne zdjęć 
 treść 
 pomysł i oryginalność 

 
 
 
 
 
 
 
 
DYREKTOR       ORGANIZATORZY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin nadsyłania prac do 12 marca 2010.  
Rozstrzygnięcie konkursu 19 marca 2010 roku podczas Turnieju Wiedzy 
 o Gminie 


