
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego w ramach obchodów 

Dnia Krajobrazu 2020 

 

„Drzewo w krajobrazie” 

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych im A. Witkowskiego w 

Jarosławiu. Koordynatorem konkursu jest Beata Szozda. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas liceum i technikum w ZSD-GiL. 

3. Cele konkursu: 

- poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej  roli drzew i zbiorowisk leśnych w funkcjonowaniu 

krajobrazów oraz w zwiększaniu harmonijności i ładu przestrzennego 

- popularyzowanie wiedzy w zakresie znaczenia drzew i lasów w kształtowaniu klimatu oraz 

ich znaczenia kulturowego i symbolicznego dla człowieka 

- uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej nas przyrody 

- rozwijanie zainteresowań pozalekcyjnych 

- doskonalenie umiejętności fotograficznych 

- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji. 

4. Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, ze szczególnym uwzględnieniem drzew jako 

istotnych komponentów wielu krajobrazów. - Te wieloletnie okazy, skupione w grupach lub 

rosnące pojedynczo, niejednokrotnie decydują o kształcie krajobrazu, nadając mu niepowtarzalny i 

unikatowy charakter. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcję: począwszy od 

samotnych soliterów, które dominują w krajobrazie, poprzez grupy i szpalery drzew wyznaczające 

granice kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub 

planów. 

5. Każdy z autorów może przesłać 1 fotografię na adres email: geozadania@gmail.com.  

Na każdym zdjęciu powinien być umieszczony oryginalny tytuł odnoszący się do jego treści.  

Plik ze zdjęciem dołączony do wiadomości email powinien być opisany według schematu:  

Imię Nazwisko_kl 2x   - tylko tak opisane pliki ze zdjęciami będą przyjmowane! 

W tytule wiadomości email należy wpisać: Dzień krajobrazu – konkurs fotograficzny. 

5. Termin nadsyłania prac to 13 października 2020r.  

6. Wszystkie otrzymane zdjęcia, które spełnią wymagania formalne zostaną opublikowane na 

szkolnym profilu FB. Tam każdy będzie mógł zagłosować na swojego faworyta -  3 zdjęcia, które 

otrzymają najwięcej polubień lub komentarzy zostaną nagrodzone! 

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 19 października 2020 r. (termin może 

ulec zmianie). 

7. Przesyłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do koordynatorów konkursu.  

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.). 

 

Życzymy powodzenia! 

mailto:geozadania@gmail.com

