
Przedszkolny konkurs fotograficzny  

„Walentynkowy zawrót głowy”  
Regulamin konkursu:  

I. Główne 

założenia 

konkursu:  

1. Organizator konkursu:  

Niepubliczne Przedszkole Akademia Młodego 

Człowieka 

Ul. Starowiejska 303 

08-110 Siedlce 

  

Koordynatorzy konkursu: Sylwia Sobiczewska  

  

2. Konkurs rozpoczyna się 11 lutego 2022r. i trwać będzie do 14 lutego 2022r.  

3. Temat pracy konkursowej: „Walentynkowy zawrót głowy”  

4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich rodzin przedszkolaków z Akademii Młodego 

Człowieka.  

5. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną na stronie facebookowej 

Przedszkola.  

  

II. Cele konkursu:  

1. Budzenie zainteresowań tradycjami Walentynkowymi;  

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej;  

3. Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii;  

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;  

5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci  

  

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Przystąpienie do konkursu następuje przez przesłanie pracy konkursowej (wraz z 

metryczką);   

2. PROSIMY  O  PRZESŁANIE  ZDJĘCIA  NA  ADRES  e-

mail:  przedszkole@akademiamc.pl lub  s.sobiczewska@akademiamc.pl 

3. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi przez dziecko z 

pomocą rodzica/opiekuna;  

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że 

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały 



wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne 

osoby; nie narusza praw autorskich osób trzecich;  

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę;  

6. Zdjęcie ma zawierać ujęcia twarzy i sylwetek osób. Przesłane zdjęcia będą 

umieszczone na internetowej stronie przedszkola. Wysłanie pracy jest rozumiane 

ze zgodą ukazania wizerunku. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem 

zgody na publikację zdjęcia na funpage przedszkola. 

7. Kryteria oceny prac:  

• Treść fotografii – wybór tematu i sposób jego ujęcia;  

• Oryginalność wykonanego zdjęcia;  

• Wrażenie artystyczne;  

• Jakość techniczna – ocena przygotowania technicznego fotografii.  

4. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą:  

• imię i nazwisko dziecka,  

5. Prace należy składać do 13 lutego 2022 r.  

  

IV. Ocena prac i nagrody:  

1. Oceny prac dokonana zostanie za pomocą głosowania na stronie facebookowej 

przedszkola. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 lutego 2022 r.  

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów 

podziękowania.  

4. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.  

  

V. Uwagi:  

1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim.  

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.  

3. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone po uprzednim kontakcie z 

nauczycielami dziecka.  

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację prac na stronie 

internetowej Niepublicznego Przedszkola Akademia Młodego Człowieka.  

 

 

 


