
PRYWATNE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „ABIS” W ŁODZI

REGULAMIN
Konkursu fotograficznego

„Pałace Ziemi Obiecanej”

ORGANIZATOR

PRYWATNE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „ABIS” W ŁODZI

ADRESAT KONKURSU

Uczniowie  klas  5  i  6  szkół  podstawowych,  klas  gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego

CELE KONKURSU

 Utrwalenie wiadomości na temat miasta Łodzi

 Budzenie zainteresowań architektonicznych miasta Łodzi

 Zainteresowanie rozpoznawalnymi obiektami i zabytkami miasta Łodzi

 Rozbudzenie zainteresowania swoją „małą ojczyzną”

KOMISJA KONKURSOWA

1.Ocenę  zgłoszonych  prac  dokonuje  Komisja  Konkursowa  powołana
przez  Dyrektora  Prywatnego  Gimnazjum  i  Liceum  Ogólnokształcącego
„ABIS” w Łodzi.

2. Werdykt Komisji jest ostateczny. 

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

 Uczestnicy  konkursu  ze  szkół  podstawowych  wykonują  samodzielnie
fotografie na terenie miasta Łodzi

 Uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykonują kolaże
z wykorzystaniem  zdjęć  wykonanych  samodzielnie  oraz  krótką
charakterystykę zgłoszonej pracy

 Prace   Laureatów  konkursu  wyeksponowane  zostaną  w  Prywatnym
Gimnazjum  i  Liceum  Ogólnokształcącego  „ABIS”  w  Łodzi  podczas  gali
podsumowującej zmagania konkursowe.



STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest  jednoetapowy:

 przeprowadzany  jest  przez  Komisję  Konkursową  powołaną  przez
Dyrektora  Prywatnego  Gimnazjum  i  Liceum  Ogólnokształcącego  „ABIS”
w Łodzi

 Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech kategoriach:

o Szkół podstawowych

o Szkół gimnazjalnych

o Szkół ponadgimnazjalnych

 Prace  będą  oceniane  w  oparciu  o  kryteria  podane  przez  Komisję
Konkursową

Kryteria merytoryczne:

 Zawartość merytoryczna (zgodność z tematem, dobór i jakość materiału
rzeczowego)

 Kompozycja

 Opis charakterystyki pracy

 Dodatkowe walory (oryginalność, wrażenie artystyczne i inne)

Kryteria techniczne:

 Forma  obróbki  zdjęć  z  wykorzystaniem  dostępnych  programów
komputerowych  (czytelność  przekazu,  stopień  wykorzystania
dodatkowych  efektów  specjalnych,  rozwiązania  graficzne).  Plik  musi
zostać zapisany w formacie JPG.

UWAGA: Prace konkursowe powinny być dziełami autorskimi. Wszelkie zapożyczenia z prac
innych  autorów  są  zabronione,  a  odpowiedzialność  materialna  udowodnione  naruszenie
praw autorskich spoczywać będzie na uczestniku konkursu.

TERMINARZ KONKURSU

 Do  30  stycznia  2015  r.  –  przesłanie  karty  zgłoszenia  uczniów  wraz
z pracami  w  formacie  20  cm  x  30  cm  (z  dołączoną  płytą  CD)  za
pośrednictwem  poczty  lub  osobiście  do  sekretariatu  Prywatnego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego „ABIS” w Łodzi ul. Rzgowska 17a

 Do 7 lutego 2015 r. – powiadomienie laureatów konkursu o terminie gali
konkursowej.



ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

1. Szkoła może zgłosić maksymalnie osiem prac uczniowskich

2. Każdy z uczestników może dostarczyć dwie prace

3. Prace uczniowskie są pracami indywidualnymi

NAGRODY

Laureaci otrzymują nagrodę rzeczową i dyplom.

UWAGI KOŃCOWE

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne

2. O  terminie  i  podsumowaniu  konkursu  uczestnicy  i  szkoły  zostaną
powiadomieni odrębnym pismem.

ZAŁĄCZNIKI

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie



Prywatne Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące „ABIS” w Łodzi

ul. Rzgowska 17a

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM

„Pałace Ziemi Obiecanej”

L.P. Imię i Nazwisko ucznia
(wpisać drukowanymi literami)

Klasa
Imię i Nazwisko

nauczyciela
prowadzącego

Podpis
nauczyciela

prowadzącego

NAZWA SZKOŁY: ……………………………………………………………………………………………………………………

ADRES SZKOŁY: ………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES E-MAIL SZKOŁY: …………………………………………………………………………………………………………

DODATKOWE INFORMACJE: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AKCEPTACJA DYREKTORA SZKOŁY

…………………………………………………….

(podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

KARTĘ  ZGŁOSZENIA można  przesłać  pocztą  lub  pozostawić  w  sekretariacie  Prywatnego
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego „ABIS” w Łodzi ul. Rzgowska 17a.

Pieczęć szkoły


