
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 WE WROCŁAWIU ZAPRASZA DO UDZIAŁU  

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNO-LITERACKIM 

„KOŚCIOŁY WROCŁAWIA” 

 

I Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 40 we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 34. 

II Cele konkursu: 

- poszerzanie wiedzy na temat Wrocławia, 

- kształtowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią oraz formami literackimi, 

- zaprezentowanie szerszej publiczności swoich prac, 

- doskonalenie warsztatu pisarskiego, 

- wyrabianie smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. 

III Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6. 
2. Praca wykonywana indywidualnie, pisana odręcznie na papierze kancelaryjnym w szeroką 

linię (maksymalnie 2 strony) lub na komputerze (format A4, czcionka Times New Roman, 
odstęp 1,5, maksymalnie 1 strona), autorska. 

3. Uczniowie piszą samodzielnie wymyśloną przez siebie legendę (wraz z jej wszystkimi 
założeniami gatunkowymi) dotyczącą fotografowanego kościoła. 

4. Do pracy należy dołączyć 1 zdjęcie o formacie 10x15 wykonane samodzielnie. 
5. Oceniana będzie poprawność językowa, samodzielność i twórczość. 
6. Każdą pracę należy opisać zgodnie z metryczką dołączoną do regulaminu (zał. 1). 
7. Z jednej szkoły tylko 3 prace !!! 

IV Kontakt: 

Szkoła Podstawowa nr 40, tel.+48 71 798-69-27 (Dorota Biedak) 

V Termin i miejsce nadsyłania prac: 

Termin upływa 26.05.2017r., prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 
Prace należy przesłać na adres: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 
ul. Sołtysowicka 34, 
51-168 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs fotograficzno-literacki: Kościoły Wrocławia” 
 
Rozstrzygnięcie (wystawa/odbiór nagród i dyplomów) – 01.06.2017r. 

Nieodebrane prace przechodzą na własność organizatora. 

 

 

 

 

 



KONKURS FOTOGRAFICZNO-LITERACKI 

„KOŚCIOŁY WROCŁAWIA” 

 

Załącznik nr 1 

MTERYCKA PRACY KONKURSOWEJ 

Imię i nazwisko autora pracy Nazwa Szkoły: 
 
 

Adres: 
 
 

Telefon: 

e-mail: 

Wiek ucznia: Klasa: 
 

Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela: Telefon kontaktowy: 
 

e-mail: 
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest własnej twórczości i nie narusza 
praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do 
innego konkursu o podobnej tematyce. 
 
Oświadczam, że zdjęcia zostały sfotografowane osobiście. 
 
Wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych 
…………………..…………………………………… w bazie danych Organizatora Konkursu oraz 
przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 20024. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego 
wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach 
określonych wyżej. 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów edukacyjnych oraz 
jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. 
 
Data ………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………….. 

podpis rodziców/prawnych opiekunów ucznia 
 

……………………………………………………………………….. 
podpis ucznia 

 

 


