KONKURS
FOTOGRAFICZNY
Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci z naszego
przedszkola wraz z Rodzicami
do wzięcia udziału
w konkursie fotograficzny pt.

TO WSZYSTKO POLSKA
organizowanego w ramach Międzynarodowego Projektu

Piękna nasza Polska cała oraz uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

• Cel ogólny konkursu:
-pokazanie wyjątkowości regionów naszego kraju.
• Cele szczegółowe:
-wdrażanie rodziców/opiekunów do ścisłej współpracy z przedszkolem,
-rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna
naszego kraju,
-rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy
rodziców,
- zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania wolnego czasu,
- wzbogacanie wiedzy n/t ciekawych miejsc Polski (krajobrazu, zabytków
również przyrodniczych),
- kształtowanie patriotyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym.

• Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców/opiekunów z Miejskiego
Przedszkola nr 16 w Częstochowie.

2. Format pracy A4 z wykorzystaniem zdjęcia (zdjęcie w formacie 15x21 lub
20x30) przedstawiającego ciekawe miejsce w Polsce, np. fotografia z wakacji,
krajobraz, zabytki, również przyrodnicze w ciekawym otoczeniu, interesujące
budowle, budynki także w naszym mieście itp. (zdjęcie może być wywołane
lub wydrukowane).
3. Termin składania prac do 30.09.2018 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na
początku października.
4. Kryteria oceny prac to:
-praca zgodna z tematem konkursu,
-nowatorski pomysł ujęcia tematu,
-jakość fotografii.
5. Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają dyplomy i nagrody.
6. Każda praca musi być opatrzona na odwrocie następującymi informacjami:
• Imię i nazwisko oraz wiek dziecka,
• Opis miejsca w którym wykonano zdjęcie,
Prace składamy u nauczycielek prowadzących grupę, z której jest autor zdjęć.

7. Prace konkursowe będziemy podziwiać w na wystawie w holu naszego
przedszkola.
8. Zgłaszając prace uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża
zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz w
materiałach związanych z konkursem.
9. Zdjęcia zostaną zwrócone po ich prezentacji i na prośbę autora.

Zachęcamy do udziału w rodzinnym
konkursie fotograficznym!!!

