
   
 

   
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Żywa okładka”. 

Cele konkursu: 

- promowanie i zachęcanie uczniów do czytania ciekawych, inspirujących książek,  

- rozwijanie kreatywności, 

- wykorzystanie w praktyce umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym i 

wybranymi przez ucznia programami komputerowymi. 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 8. 

Konkurs trwa od 5.10.2021 do 27.10.2021 r. Prace należy przekazać nauczycielom języka 

polskiego. 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu autorskiej fotografii “żywej 

okładki” swojej ulubionej książki. 

2.  Inspiracją do fotografii “żywej okładki” powinna być ulubiona lub doceniana przez 

autora pracy konkursowej książka. 

3. “Żywa okładka “powinna wiernie odzwierciedlać okładkę książki. 

4. Zdjęcie “żywej okładki” należy odpowiednio przerobić w programie graficznym w 

ten sposób, aby jak najwierniej przypominało oryginał – dodać tytuł, nazwisko autora, 

nazwę wydawnictwa. Do wykonania tej pracy można wykorzystać dowolny program 

graficzny.  

5. Praca konkursowa musi zawierać zestawienie dwóch okładek: oryginalnej i 

odwzorowanej (2 zdjęcia). 

6. Do zdjęć włożonych w koszulkę foliową należy na osobnej kartce dołączyć 

następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.  

Kryteria oceny pracy konkursowej: 

- wierność wykonanej kopii z oryginałem, 

- pomysłowość, kreatywność wykonania, 

- estetyka pracy 

- ogólne wrażenia artystyczne 



   
 

   
 

Jury oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych:  uczniowie klas 4-6, uczniowie 

klas 7-8. 

 Zasady uczestnictwa: 

 1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 prace.  

2. Zgłoszona do konkursu praca powinna zostać wydrukowana w formie zdjęć (jedno zdjęcie 

przedstawia własną wersję “żywej okładki”, drugie zdjęcie oryginał okładki. Uczestnik może 

zamiast zdjęcia oryginalnej okładki dostarczyć jej kserokopię. 

3. Pracę konkursową należy włożyć w koszulkę foliową, a na osobnej kartce dołączyć 

następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa. 

4. Zgłaszane fotografie muszą być w pełni autorskie. Prace, w których autor wykorzysta w 

całości lub w elementach dorobek innej osoby, zostaną zdyskwalifikowane.  

5. Jeśli okładka przedstawia grupę osób, autor pracy, ma obowiązek dołączyć oświadczenie, 

że osoby przedstawione na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku.  

6. Zdjęcie konkursowe i zdjęcie oryginalnej okładki wraz z informacją o autorze należy 

przekazać swojemu nauczycielowi języka polskiego.  

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku listopada 2021 r. na stronie internetowej 

szkoły oraz przez radiowęzeł szkolny. 

8. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, 

wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku 

na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu. 

Anna Chilczuk-Bech 

 

 

 
  

    

  


