
 

Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach 
         zaprasza wszystkie dzieci z naszego przedszkola wraz  

         z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym  

 

„MOJA OKOLICA” 

 
Każdy przedszkolak ma ulubione miejsca wypoczynku spacerów dokąd 

chętnie wybiera się z Rodzicami. Zachęcamy więc do uwiecznienia  

w obiektywie aparatu piękna naszej małej i dużej ojczyzny.  

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

1. CELE KONKURSU: 

 Zachęcanie dzieci i rodziców do wspólnego spędzania wolnego czasu; 

 Wychowanie patriotyczne naszych dzieci; 

 Rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności 

piękna naszego kraju; 

 Poszerzanie wiedzy dzieci na temat swojej miejscowości i jej okolic 

(krajobrazu, zabytków);  

 Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy 

rodziców. 

2. UCZESTNICY KONKURSU: 

Rodzice/opiekunowie, starsze rodzeństwo, dziadkowie dzieci z Gminnego 
Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach wraz z oddziałami w Zielonce 
i Białych Błotach. 

 

3. FORMA ZDJĘCIA: 
 

Prace powinny zawierać następujące informacje:  
- imię i nazwisko dziecka,  
- wiek oraz dopisek z mamą, tatą, bratem, siostrą, dziadkiem, babcią, 

- najmniejszy format fotografii od13x18 i większe. 



 

4. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH. 

Konkurs trwa do 3 czerwca 2019 roku. Podpisane prace należy składać 
w formie zdjęć lub wydruku razem z oświadczeniem do pani dyżurującej w 
szatni. 

Fotografia nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana. 

Organizator nie zwraca fotografii i jednocześnie zastrzega sobie możliwość 

opublikowania pracy konkursowej na przedszkolnej stronie internetowej oraz 
do wykorzystania w czasie przedszkolnych uroczystości. 

5. NAGRODY 

Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom 

z niespodzianką, natomiast laureatom trzech pierwszych miejsc przyznane 
zostaną bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

6. ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową lub 
telefoniczną o terminie uroczystego wręczenia nagród w placówce 

Organizatora. 

Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej przedszkola oraz wywieszona na gazetce dla rodziców. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu 
Konkursu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością 

organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. 
prawa do publikacji, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki 
elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na 

wystawach. 

3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod 
uwagę. 

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują 

organizatorzy. 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy dla rodziców, 
w sekretariacie i na stronie internetowej przedszkola. 

 

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie fotograficznym!!!!!!!!!!!!! 

 

Koordynatorzy: 
Danuta Szymańska-Kasperczyk 

Elżbieta Gerczyńska 
Paulina Knop 

 


