REGULAMIN POWIATOWEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Fizyka i Chemia w obiektywie”
I. Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi: fizyką i chemią
- wdrażanie uczniów do twórczej i samodzielnej pracy
- rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności w oparciu o
chemię i fizykę jako naukę
- przedstawienie zjawisk fizycznych i przemian chemicznych za pomocą fotografii
oraz ich objaśnienie,
- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu,
2. Organizatorem konkursu jest Szkołą Podstawowa nr 36 w Tychach, ul. De Gaulle’a 18
3. Konkurs składa się z jednego etapu.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów zainteresowanych fizyka, chemia i fotografią.
6. Tematyka konkursu obejmuje zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne zachodzące
w naszym otoczeniu oraz może wykraczać poza program nauczania tych przedmiotów
w szkole podstawowej.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu - od 8 kwietnia 2020r. do 29 maja 2020r.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych powiatu
tyskiego.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych
wykonanych zgodnie z tematem.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
6. Format prac:
- zdjęcia cyfrowe do 4 MB każde
- komentarz objaśniający dane zjawisko w formie pliku pdf
- uczestnik nie może wykorzystywać programów komputerowych do obróbki zdjęć
7. Na każdym zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko autora oraz klasę i szkołę,
- kategorię pracy (chemia czy fizyka) oraz jej tytuł.
8. Prace konkursowe należy przesłać w formie załączników przez mobidziennik Szkoły
Podstawowej nr 36 w Tychach na konto p. Joanny Bugla bądź na adres mailowy:
chemiasp5@gmail.com

9. Termin składania prac upływa 31 maja 2020r.
10. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej organizatora
11. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo
do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją
Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach z podaniem imienia i nazwiska autora.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Uczestnicy konkursu mogą uzyskać I, II lub III miejsce oraz wyróżnienie.
3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach po rozstrzygnięciu konkursu.
4. Dla każdego uczestnika przewidziany jest dyplom za udział w konkursie, który zostanie
przesłany drogą mailową.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sp36tychy.pl

