
Konkurs Fotograficzny dla dzieci i rodziców z Przedszkola 

Niepublicznego Bim-Bam-Bino w Aleksandrowie Kujawskim 

 

REGULAMIN KONKURSU Fotograficznego pod tytułem 

„Wakacyjne wspomnienia” organizowanego przez Przedszkole 

Niepubliczne Bim-Bam-Bino 

 

1. Hasło konkursu:  
„Wakacyjne wspomnienia” 

 

2. Cel konkursu: 

• Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań fotograficznych 

•  Dodatkowo za cel obiera się zebranie atrakcyjnych zdjęć, które 

będą wywieszone na wystawie konkursowej 

• Zintegrowanie środowiska przedszkolnego z środowiskiem 

rodzinnym 

 

3. Organizatorzy: 
Przedszkola Niepubliczne Bim-Bam-Bino – Monika Łoś, Paulina 

Warachim 

 

4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:  
• Do konkursu mogą przystąpić dzieci 3,4,5,6 letnie. 

 

5. Ramy czasowe trwania konkursu: 
• Czas trwania konkursu: od 17.07.2017  do 31.08.2017  roku. 

• Czas dostarczania prac: do 31.08.2017 roku 

• Do dnia 08.09. 2017 roku Komisja Konkursowa, powołana przez 

organizatora rozstrzygnie konkurs, wyłaniając jego laureatów.  

 

6. Zakres tematyczny konkursu: „Wakacyjne wspomnienia”  - 

konkurs fotograficzny   

 

7. Zasady przeprowadzania konkursu: 
• Do konkursu zgłaszane są zdjęcia drogą elektroniczną na adres: 



kiedrzyńska@op.pl, lub drogą pocztową na adres przedszkola tj. 

Przedszkole Niepubliczne Bim – Bam - Bino  

ul. Słowackiego 145, 

 87-700 Aleksandrów Kujawski 

 

• Do konkursu zgłaszane są zdjęcia:  

- wykonane przez rodzica, na którym znajduje się dziecko 

 

• Każda zgłoszona do konkursu praca  powinna zawierać informacje:  

imię i nazwisko, grupę przedszkolną 

 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu  

podczas rozdania nagród 

 

8. Zasady oceny prac 
Komisja Konkursowa oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę 

następujące kryteria: 

a) zgodność tematyki wykonanego zdjęcia z hasłem konkursu 

b) oryginalność 

c) pomysłowość  

d) zaskakujące sytuację 

e) nietypowe zdarzenia 

 

Skład Komisji Konkursowej; 

• Nauczyciele Przedszkola Niepublicznego Bim Bam Bino 

 

9. Zasady wynagradzania: 
• Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe . 

Przyznanie nagród zostanie potwierdzone dyplomem. 

Fundatorem nagród jest Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino 

 

Postanowienia końcowe: 

• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Przedszkola Niepublicznego Bim Bam Bino i na tablicy informacyjnej 

dla rodziców 

 

• Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów. 


