
Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego 

„ Symetria  w architekturze i przyrodzie” 

 

Konkurs organizowany jest przez Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Matematyki 

 I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie w ramach obchodów Roku Matematyki. 

Konkurs skierowany jest do uczniów I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie. 

Cel ogólny konkursu: 

Spoglądanie na otaczający nas świat przez pryzmat symetrii w przyrodzie, architekturze i 

przedmiotów codziennego użytku. Poszukiwanie ciekawych par i bliźniaczych sekwencji. 

Cele szczegółowe konkursu: 

 Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, matematycznych i artystycznych. 

 Zwrócenie uwagi na występowanie zagadnień matematycznych w otaczającym nas 

świecie 

 Kształtowanie wyobraźni matematycznej 

 uwrażliwienie na otaczające nas piękno natury, architektury regionu 

Warunki uczestnictwa: 

 Technika wykonania zdjęcia jest dowolna 

 Ilość prac od jednego ucznia: dowolna  

 Termin składania prac  27 września 2019 r. w formie wywołanego zdjęcia na papierze 

fotograficznym o rozmiarze min. 20x30 

 Każda praca musi być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, tytuł pracy. 

 Zdjęcia nadesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę. 

 Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka (kompozycja, jakość zdjęcia), 

oryginalność pomysłu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu) 

 Każda praca posiada tylko jednego autora (wyklucza się współautorstwo). 

 Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie (uczestnik jest 

właścicielem praw autorskich). 

 Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik 

zgłaszając zdjęcie do konkursu oświadcza na piśmie , że osoba ta wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację swojego wizerunku. 

 Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucone. 

 Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury. 

 Przewidziane są nagrody . 

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w  Dniu Patrona Szkoły. 

 Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych oraz na publikację prac i 

wizerunku (z przebiegu wręczenia nagród) na stronie internetowej  organizatora, a 

także w prasie lokalnej.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

nagrodzonych i wyróżnionych prac w materiałach promocyjnych imprezy.  

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. 


