
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W ŁODZI

zaprasza do udziału w konkursie
fotograficzno-plastycznym

„Patrząc na świat oczyma św. Franciszka”
pod honorowym patronatem:

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 14 w Łodzi. 
Adres szkoły: ul. Wigury 8/10;  90-301 Łódź;    tel. 42 636-15-35;    e-mail: sp14lodz@o2.pl

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:
Nauczyciele przyrody, religii, języka polskiego.

II. ADRESAT KONKURSU 
Uczniowie szkół podstawowych klasy I-III i IV-VI  oraz szkół gimnazjalnych.

III. CELE KONKURSU
 kształtowanie postawy szacunku i pokory wobec piękna otaczającego nas świata,
 uwrażliwianie na piękno przyrody,
 dostrzeganie tajemnicy  i piękna w zjawiskach i elementach przyrodniczych,
 doskonalenie umiejętności fotograficznych,
 refleksja nad  przesłaniem św. Franciszka,
 kreowanie postawy wdzięczności wobec Stwórcy,
 dostrzeganie znaków  obecności Boga w pięknie otaczającego nas świata.

IV. ZADANIE
„Pochwalony bądź, mój Panie, 
przez siostrę Wodę,
która jest bardzo użyteczna, 
i pokorna, i czysta.”

a) DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
Zadanie  polega na  indywidualnym wykonaniu  zdjęć  w oparciu  o  w/w cytat z  „Pieśni  słonecznej”  
św. Franciszka, ukazujących piękno otaczającego nas świata.
Format: 10x15
Ilość: Jeden uczeń może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia. 
Opis  zdjęcia:  Do  każdej  fotografii  należy  dołączyć  czytelnie  wypełniony  i  podpisany   formularz
zgłoszeniowy (załącznik 1)

Mogą to być także zdjęcia z wakacji, z wycieczek, spacerów, podczas których zachwyciło uczniów
piękno otaczającego świata!
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b) DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
Zadanie  polega  na  samodzielnym  i  indywidualnym  wykonaniu  pracy  plastycznej  w  oparciu  
o w/w cytat z „Pieśni słonecznej” św. Franciszka, ukazującej piękno otaczającego nas świata.
Format: A4
Technika: dowolna
Ilość: Jeden uczeń może dostarczyć jedną pracę .
Opis pracy: Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełniony i podpisany  formularz  zgłoszeniowy
(załącznik 1)

    W  OBU  KATEGORIACH  OCENIE  PODLEGAĆ  BĘDĄ  ORYGINALNOŚĆ  ,  POMYSŁOWOŚĆ  ,  WRAŻENIE
ESTETYCZNE ORAZ ZGODNOŚĆ Z TEMATYKĄ MOTTA – FRAGMENTU „PIEŚNI SŁONECZNEJ”

ELIMINACJE  WSTĘPNE  SĄ  PRZEPROWADZANE  PRZEZ  SZKOŁY  WE  WŁASNYM  ZAKRESIE.  
DO ETAPU OGÓLNOŁÓDZKIEGO SZKOŁY DOSTARCZAJĄ:
 Z klas I, II, III SP po 1 pracy z każdego poziomu (maks. 3 prace ze szkoły),
 Z klas IV, V, VI SP po 3 zdjęcia z każdego poziomu (maks. 9 zdjęć ze szkoły),
 Z klas I, II, III Gm po 3 zdjęcia z każdego poziomu (maks. 9 zdjęć ze szkoły).

V. TERMINARZ KONKURSU.
Dostarczenie zdjęć na adres szkoły (sekretariat) do dnia: 31 MARCA 2017 r.
Uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród:  
7 KWIETNIA 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi, ul. Wigury 8/10  - powiadomienie                          
o godzinie uroczystości na stronie internetowej SP14 (www.sp14lodz.szkolnastrona.pl) oraz drogą
e-mailową – na podany w karcie zgłoszenia adres e-mailowy szkoły.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

VI. NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Wszyscy uczniowie, którzy zakwalifikowali się
do etapu ogólnołódzkiego otrzymują dyplomy uczestnictwa, zaś opiekunowie podziękowania.

VII. UWAGI KOŃCOWE
a) Każdy  autor  wyraża  zgodę  na przetwarzanie  przez  organizatorów podanych  danych  osobowych

wyłącznie w celach związanych z konkursem.
b) Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  ze  złożeniem  oświadczenia,  że  fotografia  jest

wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział.
c) Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
d) Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
e) Bardzo prosimy o przybycie na uroczystość podsumowanie konkursu.

http://www.sp14lodz.szkolnastrona.pl/


Załącznik nr 1 – karta zgłoszeniowa – PROSZĘ   WYPEŁNIĆ   DRUKOWANYMI   L ITERAMI !! !
Imię i nazwisko
ucznia – autora
zdjęcia / pracy

plastycznej

Klasa

SZKOŁA

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………….….……………………………..

Telefon: .………………………………………………………………………………………………………….. 

adres e-mailowy: …………………………………………………………………………………….….…….

  Nauczyciel-
opiekun ucznia

Tytuł 
zdjęcia /pracy

plastycznej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych oraz

wykorzystanie zdjęcia / pracy plastycznej w celach promocji konkursu.

Łódź, dnia ………………………………             ………………………………………..           ……………………………………….
         (podpis autora pracy)                                              (podpis rodzica / opiekuna)


