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Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi ogłasza konkurs 

fotograficzny, skierowany do uczniów kl. III-VII, pt. „Niecodzienna codzienność”. Celem 

konkursu jest dostrzeżenie potencjału i piękna w pozornie zwykłych przedmiotach czy 

zjawiskach. Zadaniem uczniów jest wykonanie fotografii, której tematem przewodnim jest 

szeroko rozumiana codzienność pokazana w wyjątkowy, nieprzeciętny sposób. Liczymy  

na pomysłowość i kreatywność uczniów. 

 

Cele konkursu: 

- rozbudzanie kreatywności dziecka, 

- rozwijanie zainteresowania fotografią wśród uczniów, 

- zachęcanie do podejmowania działań twórczych, 

- wspieranie chęci poznawania otaczającego świata. 

 

Terminy konkursu: 

10.05.2018 r. – termin oddawania prac wraz z załączonymi dokumentami do 

nauczyciela informatyki Mariusza Rudzińskiego 

18.05.2018 r. – termin oddawania prac wraz z załączonymi dokumentami do 

organizatora; 

25.05.2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu w Szkole Podstawowej nr 170  

 im. Anieli Krzywoń w Łodzi. 



Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia 

konkursu oraz zobowiązuje się do powiadomienia o tym laureatów konkursu  

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. III-VII szkół podstawowych. 

2. Każda ze szkół może zgłosić dowolną ilość uczestników. 

3. Każdy z uczestników zgłasza na konkurs tylko jedno zdjęcie.  

4. Uczestnicy zobowiązują się do ścisłego przestrzegania terminów – prace oddane 

po terminie nie biorą udziału w konkursie.  

5. Prace wraz z dołączoną kartą zgłoszenia można przesyłać na adres szkoły  

z dopiskiem „Konkurs foto” lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub 

świetlicy szkolnej.  

6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. 

 

Informacja dotycząca zdjęć: rozmiar odbitki 15x21, bez ramki. 

 

Dane kontaktowe: 

 

Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi 

90-038 Łódź 

ul. Miedziana 1/3 

tel. 42 674 37 42 

 

Koordynatorki konkursu: 

 

p. Anna Wojciechowska awoj1980@gmail.com 

p. Justyna Szymczak justyna.sh@gmail.com 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

pt. „Niecodzienna codzienność” 

(II edycja) 

 

 

 
 

………………………………………………………….. 

Tytuł pracy 

 

………………………………………….......................... 

Imię i nazwisko autora 

 

………………………………………………………….. 

Klasa 

 

………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły, adres e-mail, nr telefonu  

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany/a będący/a przedstawicielem ustawowym …………………...................….,  
           (imię i nazwisko dziecka)  

wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie fotograficznym pt. „Niecodzienna 

codzienność”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 170 im. A. Krzywoń  

w Łodzi, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. Oświadczam, że zgłoszona praca 

wykonana jest przez uczestnika i nie narusza praw autorskich ani innych praw osób trzecich 

oraz nie została zgłoszona do innych konkursów. W przypadku zwycięstwa w konkursie 

wyrażam zgodę na publikację pracy oznaczonej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz jego 

wizerunku na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 170 im. A. Krzywoń w Łodzi. 

 

 

 

………………………………                                 ……………………………………………..  
           (data)                      (podpis przedstawiciela ustawowego dziecka)  


