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REGULAMIN 
III KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Zjawiska fizyczne wokół nas 
 
I. ORGANIZATOR  
 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi . 
 

II. ADRESAT KONKURSU  
 

Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych        
z Łodzi i województwa łódzkiego. 
 

III. CELE KONKURSU 
 

• Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
• Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu. 
• Wzbogacenie form pracy z uczniami zdolnymi. 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
 

1. Komisja konkursowa oceniać będzie dostarczone zdjęcia obrazujące zjawiska fizyczne          
i chemiczne, na papierze fotograficznym (pełen połysk) w formacie nie mniejszym niż          
13 cm x 18 cm w następujących kategoriach: 

• obserwacja fizyczna lub chemiczna, 
• eksperyment fizyczny lub chemiczny, 
• walory artystyczne. 

2. Każde dostarczone zdjęcie musi być podpisane tj. nazwisko i imię autora, nazwa szkoły.  
3. Wszystkie dostarczone na konkurs zdjęcia muszą zawierać krótki opis przedstawionego 
zjawiska lub eksperymentu.  
4. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs nie więcej niż pięć zdjęć 
5. Do zdjęć należy dołączyć podpisaną (tj. nazwisko i imię autora oraz nazwa szkoły) płytę 
CD/DVD z zapisanymi w formie cyfrowej zdjęciami jako pliki jpg, które będą wykorzystane 
podczas podsumowanie konkursu. 
6. Organizator ma prawo do weryfikacji nadesłanych zdjęć, ma prawo nie przyjąć do 
konkursu zdjęć, które nie przedstawiają obserwacji bądź eksperymentu fizycznego lub 
chemicznego, a także nie uwzględnić w konkursie prac posiadających wady, np. złą jakość 
zdjęcia lub uszkodzenia wynikłe np. z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. 
 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

Organizowany konkurs jest dwuetapowy. 
Etap I – szkolny, 
Etap II – wojewódzki. 
Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana 
przez Dyrektora Szkoły. Eliminacje konkursowe na II etapie zostaną przeprowadzone przez 
Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Łodzi. 
 
VI. TERMINARZ KONKURSU 
 

Etap I – szkolny   -  do 18 grudnia 2019 roku,  
Etap II – wojewódzki  -  do 13 stycznia 2020 roku,  



 3 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 
 

KARTĘ   ZGŁOSZENIA   UCZESTNICTWA   W   KONKURSIE (w załączeniu p XII) wraz         
ze zdjęciami fotograficznymi należy: przesłać pocztą z dopiskiem  „Zjawiska fizyczne wokół 
nas” lub pozostawić w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli        
w Łodzi, ul. Wólczańska 202, 90 – 531 Łódź  do dnia 10 stycznia 2020 roku. 
 

VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWY CH 
 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 
 
O ewentualnej zmianie terminu i godziny przeprowadzenia eliminacji konkursowych szkoły zostaną 
powiadomione odrębnym komunikatem na stronie www.wodn.lodz.pl 
 

IX. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW  
 

1. Komisja dokona wyboru zdjęć oraz  przyzna miejsca do dnia 6 marca 2020 roku. 
2. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu, na które zaproszeni są wszyscy uczniowie 
uczestnicy konkursu wraz ze swymi nauczycielami odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku           
w WODN w Łodzi.   
3. Po podsumowaniu konkursu lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie 
internetowej WODN w Łodzi (www.wodn.lodz.pl) od dnia 16 kwietnia 2020 roku. 
 

X. NAGRODY 
 

Spośród nadesłanych zdjęć, Komisja konkursowa wybierze zdjęcia fotograficzne, którym 
zostaną przyznane w każdej kategorii poszczególne miejsca: 

• I miejsce, 
• II miejsce, 
• III miejsce. 

dodatkowo Komisja przyzna 3 wyróżnienia. 
 

XI. UWAGI KO ŃCOWE 
 

1. Uczestnik konkursu oraz opiekun nauczyciel składając swój podpis na karcie zgłoszenia 
oświadcza, że: 

• posiada autorskie prawa do zdjęcia i przenosi je na WODN w Łodzi w zakresie 
niezbędnym do jego publikacji i innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego 
opracowania w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej 
realizacji założeń konkursu, 

• zdjęcia nie zostały uprzednio nigdzie  publikowane, 
• wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika 

konkursu. 
2. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania 
P.P.U.P. „Poczty Polskiej”. 
 

XII.  ZAŁ ĄCZNIKI 
 

Załącznik Nr 1- KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
.............................................             ...........................            

(pieczęć Szkoły)               (data) 
 
                                 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi                     
                                                                                                ul. Wólczańska 202 
                                                                                                         90 – 531 Łódź 
 

KOMISJA III KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
Zjawiska fizyczne wokół nas 

                                                                   
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

LP. 
IMI Ę I NAZWISKO 

UCZNIA 
(wpisać drukowanymi literami) 

KLASA 

IMI Ę  
I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA  
PROWADZĄCEGO 

PODPIS 
NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO 

     
     
     
     
     

 
NAZWA SZKOŁY: ..................................................................................................................... 
 
ADRES SZKOŁY: ....................................................................................................................... 
 
INNE INFORMACJE WAŻNE DLA ORGANIZATORA KONKURSU: ................................ 
 
....................................................................................................................................................... 
Oświadczam, że rodzice/prawni opiekunowie uczniów zgłoszonych w niniejszej Karcie Zgłoszenia do udziału   
w III Konkursie Fotograficznym wyrazili pisemną zgodę na przetwarzanie i upublicznianie na stronie 
internetowej WODN w Łodzi danych osobowych ich dzieci/podopiecznych niezbędnych do organizacji                
i przeprowadzenia III Konkursu Fizycznego w roku szkolnym 2019/2020. 
 
                                                                                 AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY 
 

....................................................................... 
                                                                                 (podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły) 

 
KART Ę ZGŁOSZENIA  można przesłać pocztą, faksem (042 6361753) lub pozostawić  
w sekretariacie WODN w Łodzi, ul. Wólczańska 202  do dnia 10 stycznia 2020 roku . 
 
                                               Imię i nazwisko organizatora konkursu: Włodzimierz Nawrocki 


