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„Jeszcze w polu tyle śniegu,  

Jeszcze strumyk lodem ścięty,  

A pierwiosnek już na brzegu  

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty”  
Władysław Broniewski  

– „Pierwiosnek”  

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi  

Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie - Będuszu 

zaprasza młodzież szkół podstawowych 

powiatu myszkowskiego i okolic do udziału 

w konkursie fotograficznym  

Regulamin konkursu  

Temat: "Zwiastuny wiosny w krajobrazie Jury Krakowsko  

Częstochowskiej i okolic”  

Cele konkursu:  

1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości lokalnej przyrody, architektury.  

2. Kształtowanie poczucia tożsamości z „Naszą Małą Ojczyzną”.  

3. Popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych powiatu i okolic.  

4. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.  

5. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.  

6. Popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik fotograficznych.  

7. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.  

W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych - klasy V- VIII.  

Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.  
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Interpretacja tematu zależy od autora pracy. Warunki 

uczestnictwa i forma prac konkursowych  

1. Prace konkursowe w formie zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 15 x 21 cm;  

2. Zdjęcie należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie zawierającą:  

imię i nazwisko autora; adres szkoły; klasę i wiek autora.  

3. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminie podanym w niniejszym 

regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.  

Prace konkursowe należy składać do dnia 9 kwietnia 2021 roku w sekretariacie 

Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70.  

Prace konkursowe można też przesłać pocztą na adres:  

Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 70.  

Zasady przyznawania nagród  

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez 

organizatora Komisja Konkursowa.  

2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna  

3. I, II i III nagrodę rzeczową za najciekawszą pracę.  

4. Istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac 

nienagrodzonych.  

5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22. 04. 2021r - Dzień Ziemi.  

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród i terminie ich 

wręczenia pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

8. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad przebiegiem konkursu:   

Magdalena Duda–Hom, Roksana Pucek  

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!!  

Organizatorzy  



3  

 

Zachęcamy, wszystkich uczniów klas ósmych, do rozpoczęcia  

w roku szkolnym 2021/2022 nauki w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie. 

Nasze zawody – odkryj swój kierunek 

  

  

  


