
 
Międzyszkolny Konkurs fotograficzny: 

„FIZYKA I MATEMATYKA W OBIEKTYWIE” 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie. 

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV- VIII szkoły podstawowej. Liczba uczestników z danej 

placówki jest nieograniczona. 

3. Cele konkursu: 

- budzenie i rozwój zainteresowań matematyką i fizyką, 

- edukacja pozaformalna, upowszechnienie dostrzegania pojęć matematycznych w naturze, 

- rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji zjawisk fizycznych zachodzących wokół nas, 

- rozwijanie pasji, wzmacnianie wiary we własne możliwości, 

- doskonalenie umiejętności fotografowania, 

- zaproponowanie sposobu spędzania czasu wolnego. 

4. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie od jednej do trzech fotografii (maksymalnie) 

przedstawiających dowolne pojęcie matematyczne i/lub zjawisko fizyczne dostrzeżone w otaczającej 

przyrodzie. Na zdjęciach nie mogą być uwidocznieni autorzy zdjęć, ich rodziny i znajomi. Fotografie 

powinny być w miarę możliwości wyraźne, o ile pozwala na to kompozycja zdjęcia. 

5. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie 

prawa autorskie, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 631 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność 

związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność  

za naruszenie praw osób trzecich. 

6. Oceniane będą tylko indywidualne prace dzieci z ewentualną techniczną pomocą rodzica. 

7. Kryteria wyboru najlepszych prac: 

- opis pojęcia matematycznego i/lub zjawiska fizycznego przedstawionego na fotografii,                          

- wrażenia artystyczne,                                                                                                                             

 -pomysłowość, 

- samodzielność wykonania. 



 
8. Zdjęcia powinny być wydrukowane. Minimalny rozmiar fotografii: 13 cm × 18 cm, maksymalny 

format A4. Do zdjęcia należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisem 

rodzica (załącznik nr 1). 

9. Ostateczny termin składania prac: 10.05.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu – 20.05.2019 r.  

Rozdanie nagród pod koniec maja (termin zostanie podany później). 

10. Prace należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 65 lub za pośrednictwem 

poczty, przesyłając na adres: 

Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Władysława Orkana 

ul. Mścisławska 1, 01-647 Warszawa  

z dopiskiem: Międzyszkolny Konkurs fotograficzny- „MATEMATYKA I FIZYKA W OBIEKTYWIE” 

11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

12. Komisja oceniająca prace konkursowe będzie się składać z 3 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 

65 w Warszawie. 

 

13. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową oraz zostaną one 

opublikowane na stronie internetowej organizatora. Wyróżnione prace zaprezentujemy na wystawie 

fotograficznej. Dla uczniów najlepszych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

14. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu. 

15. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje jury. Ostateczna interpretacja 

regulaminu należy do jury. 

 

 

 

Organizatorzy: 

Iga Kamińska 

Agnieszka Woźnicka 


