
Powiatowy Konkursu Fotograficzny  „Covidowo, ale sportowo”  

Regulamin konkursu (załącznik 1) 

Zapraszamy wszystkich chętnych: uczennice i uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych do 

wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. 

1. Organizator konkursu: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30a 

 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkół Podstawowych w Poznaniu i 

Powiecie Poznańskim 

 

3. Cel główny konkursu: 

• promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego podczas pandemii Covid - 19 

• propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej  

• rozwijanie kreatywności twórczej w fotografii 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

• Do konkursu uczeń zgłasza jedną pracę - kolaż zdjęć ( minimum 3, a maksymalnie 

5 zdjęć) zrobionych podczas wykonywania ulubionych czynności o charakterze 

sportowym lub rekreacyjnym w czasie wolnym, podczas pandemii Covid - 19. 

• Pracę podpisaną: imię , nazwisko, szkoła i klasa, należy przesłać w formie 

elektronicznej ( JPG lub PDF) na adres: covidowo.ale.sportowo@gmail.com należy 

przesłać do 25 luty 2021 r. do godz. 20:00 

• Warunkiem przyjęcia i opublikowania zdjęcia konkursowego jest zgoda rodziców 

na udział dziecka w konkursie i zgoda na upublicznienie danych osobowych na 

stronie Ogrody Jordanowskiego Nr2 (załącznik 2). Podpisany skan zgody przesłać 

na adres e-milowy wraz z pracami. 

 

5. Data ogłoszenia wyników: 1. 03. 2021 r. na stronie internetowej www.oj2poznan.pl   

 

6. W ocenie jury będzie brało następujące kryteria (od 1 do 6 punktów za każde 

kryterium): 

• Pomysłowość i oryginalność wykonywanego kolażu zdjęć 

• Staranność i jakość wykonanych zdjęć 

• Zastosowanie ciekawych przyborów do ćwiczeń        

• Zatytułować zdjęcia hasłem reklamującym aktywność sportową w okresie 

pandemii   Covid-19, umieszczając je na kolażu 

 

7. Zgłoszone kolaże zdjęć zostaną opublikowane na stronie internetowej Ogrodu 

Jordanowskiego Nr2 w zakładce: wirtualna galeria „Covidowo, ale zdrowo”. 

Nagrodzone prace zostaną wydrukowane i wyeksponowane w placówce. 

 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających 

warunków konkursu.  
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9. Wysłanie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków 

niniejszego regulaminu. 

 

10. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów 

fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych prac oraz osób nagrodzonych, w 

prasie i telewizji oraz innych mediach reklamujących konkurs i wystawę. 

 

11. Dyplomy i nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście w Ogrodzie Jordanowskim Nr2 

w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30a do 5 marca 2021 r. 

 

12. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 61 847 36 27 

 

Koordynator projektu:  

Agnieszka Szcześniak 

Karolina Białostocka 

 

 

 

 

 

 


