
 
         

 

 
  

 
do udziału w 1 edycji  

Powiatowego Konkursu  
 

„Fotografia okiem 
matematyka” 

 
 

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

w osobie pani Sabiny Hankus. 

 

 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży. 

2. Mobilizacja młodzieży szkół powiatu pszczyńskiego do twórczego myślenia i 

kreatywnego spędzania czasu wolnego. 

 



 

Regulamin konkursu: 
 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej  

lub  ponadpodstawowej powiatu pszczyńskiego. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć zdjęć.  

3. Nie ma limitu uczestników z jednej szkoły. 

4. Zdjęcie powinno przedstawiać dowolny obiekt, krajobraz itd. i mieć nadany tytuł będący 

pojęciem matematycznym. 

5. Tytuł może być wkomponowany komputerowo na zdjęciu lub napisany na odwrocie zdjęcia. 

6. Możliwe jest dołączenie do zgłaszanego zdjęcia dłuższego opisu matematycznego. 

7. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, 

konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. 

8. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono 

na pracy konkursowej na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykonanie i 

wykorzystanie ich wizerunku za pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich 

działania organizatora. 

9. Zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 13cm x 18cm należy złożyć w biurze POPP ul. 3 Maja 7 lub w 

sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1, ul. Poniatowskiego 2, 43-200 Pszczyna (w 

kopercie opisanej „Konkurs –– Sabina Hankus” wraz z kartą zgłoszenia w środku koperty). 

Zdjęcia przechodzą na własność organizatora konkursu. 

10. Dodatkowo zdjęcia należy przesłać na adres:  sabina.nauczyciel@gmail.com 

(jako załącznik w mailu lub przy pomocy chmury Google, wetransfer, fromsmash) 

11. Termin nadsyłania prac: 13 stycznia 2023 r. 

12. Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku. 

13. KRYTERIA OCENY ZDJĘĆ: kreatywność, jakość graficzna i ogólny wyraz artystyczny zdjęcia 

14. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i nagrodami. 

15. Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2023r. (informacje zostaną przekazane do szkół) 

16. Inspiracją do organizacji konkursu był Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Matematyka w 

Obiektywie. Przykładowe prace konkursowe można zobaczyć w galerii: 

https://mwo.usz.edu.pl/galerie/ 

17. W razie wszelkich wątpliwości proszę o kontakt: sabina.nauczyciel@gmail.com 

 

Zapraszam do pomysłowej twórczości!!! 
Sabina Hankus 

 

 
 
Adres mailowy placówki: biuro@popppszczyna.pl 
Adres do korespondencji:  
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  
ul.3 Maja 7 43-200 Pszczyna 
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.............................................................................. 

miejscowość, data 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 
 
imię i nazwisko autora 
 
………………………………………………………… 
 

szkoła: 
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 

Klasa:   ……………………… 
 
 
 

 

Tytuły zgłoszonych zdjęć: 
 

1. …………………………………………………………………………………………..……… 
 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

5. ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 Autor zapewnia, że zgłoszone do konkursu zdjęcia są wynikiem własnej twórczości i nie 

naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Równocześnie autor akceptuje 

regulamin konkursu i wyraża zgodę na prezentację swoich prac oraz wykorzystanie ich za 

pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich działania organizatora. 

 

 

........................................................................................... 

Czytelny podpis autora (imię i nazwisko) 

 


