
4 października 2014 r. w Światowym Dniu Ochrony Zwierząt 

ogłaszamy i rozpoczynamy: 

 Konkurs fotograficzno-multimedialny – „Nasze zwierzaki” 

 Sezon IV 

 
Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie 

fotograficzno-multimedialnym o Waszych domowych zwierzakach. 
 

 

Konkurs I to przygotowanie prezentacji (do 20 slajdów) o swoich zwierzakach domowych. 

Slajdy powinny być opatrzone krótkim opisem (do 2-3 zdań na każdym slajdzie) przybliżającym 

postać zwierzaka w tym jego imię. Ostatnie zdjęcie prezentacji powinno  przedstawiać Was  

i zwierzaka (jeśli macie ich kilka, to zdjęcie wspólne).  Należy również podać tytuł prezentacji, a na 

ostatnim slajdzie imię, nazwisko i klasę osoby przygotowującej pokaz.  

 

 

Konkurs II to konkurs fotograficzny. Każdy uczestnik przygotowuje jedno zdjęcie 

przedstawiające swojego zwierzaka. Zdjęcie powinno być starannie wykonane, w ciekawym ujęciu 

i odpowiednio wykadrowane.  

 

Wykonane prezentacje i zdjęcia konkursowe wyślij na adres zwierzakinasze@interia.pl  

do 18 października 2014r. Nadesłane prezentacje i zdjęcia konkursowe będzie można oglądać na 

na stronie szkoły, a ich powiększone odbitki na wystawie w holu szkoły. Można wziąć udział w obu 

lub tylko w jednej części konkursu. 

 

Wyniki konkursu fotograficznego oraz najsympatyczniejszej prezentacji poznamy 

20 października 2014 r. 

 

 Dla zwycięzców obu konkursów są przewidziane nagrody rzeczowe oraz cząstkowe 

oceny celujące z informatyki lub zajęć technicznych 

 Za zajęcie II i III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe i cząstkowe oceny bardzo 

dobre z w/w przedmiotów 

 Dla uczestników, którzy wezmą udział tylko w KONKURSIE II (części fotograficznej) 

nie przewidziano ocen z wyżej wymienionych przedmiotów, przewidziano natomiast  

nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca 

 W konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia i prezentacje z poprzednich edycji  

konkursu 

 Zdjęcia prezentacji nie mogą przedstawiać zwierząt trzymanych na łańcuchu oraz 

zaniedbanych, ponieważ nie popieramy takiego ich traktowania. 

 Uwaga na błędy ortograficzne!!! 

 Do prezentacji przygotowujemy zdjęcia wykonane własnoręcznie, dobrej jakości  

i zalecamy aby były to zdjęcia plenerowe, ze względu na lepsze światło 

 Czytaj dokładnie powyższy regulamin konkursu  

 Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na publikację zdjęć na terenie szkoły oraz 

na stronie szkoły 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE, POKAŻ INNYM JAK DBASZ O SWOJE ZWIERZĘ  

I JAK WAŻNE JEST ONO DLA CIEBIE 

 

mailto:zwierzakinasze@interia.pl

