
 

 

 

 

Międzyszkolny Konkurs Językowo-Fotograficzny  

dla wrocławskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

„Wroclove Photo”-III edycja 
 

Nauczyciele języków obcych przy współpracy z nauczycielami przedmiotów 

artystycznych (ekspertów w dziedzinie grafiki komputerowej, fotografii) 

Technikum nr 15 we Wrocławiu  

zapraszają uczniów wrocławskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia 

udziału w konkursie na najciekawszą fotografię przedstawiającą „magiczne” miejsce  

we Wrocławiu wraz z opisem i uzasadnieniem wyboru w języku angielskim lub 

niemieckim. 

Prosimy o przekazanie poniższych informacji zainteresowanym nauczycielom języków 

obcych lub nauczycielom przedmiotów artystycznych. W przypadku pytań prosimy  

o kontakt z p. Moniką Hewczuk m.hewczuk@t15.wroclaw.pl lub p. Katarzyną Łabą  

k.laba@t15.wroclaw.pl.  
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Regulamin Konkursu „Wroclove Photo”-III edycja 

 
I . Cele konkursu 

 

 rozwijanie umiejętności językowych i fotograficznych uczniów gimnazjów  

i  szkół ponadgimnazjalnych; 

 popularyzacja nauki języków obcych;  

 kształtowanie umiejętności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem opisu obrazka 

(elementy zadania egzaminacyjnego); 

 promowanie stolicy Dolnego Śląska; 

 wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w konkursie. 

 

 

II.  Warunki uczestnictwa: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej- Curie we Wrocławiu. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie  wrocławskich publicznych i niepublicznych 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii prezentującej „magiczne” miejsce we 

Wrocławiu. Fotografia powinna mieć następujące parametry techniczne: 

Format JPG; wymiary: dłuższy bok maksymalnie 2000 pikseli; aby sprawdzić, czy fotografia 

spełnia wymogi pracy konkursowej można skorzystać z darmowych programów POLARR lub 

PhotoScape.  

Do fotografii należy dołączyć opis przedstawionego miejsca wraz z uzasadnieniem jego 

wyboru  w języku angielskim lub niemieckim. Proszę podać informację, gdzie zdjęcie 

zostało zrobione.  Długość tekstu nie powinna przekraczać 50 słów.  

Jeden uczeń może przesłać maksymalnie dwie prace konkursowe. 

4. Prace uczniów nagrane na płytę CD i opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły 

oraz nazwiskiem nauczyciela opiekującego się uczniem/uczniami należy przesłać na adres:  

Technikum nr 15 ul. Skwierzyńska 1-7, 53-521 Wrocław 
lub w formie elektronicznej (jako załączniki) na adresy mailowe organizatorów: 

Katarzyna Łaba  k.laba@t15.wroclaw.pl 

Monika Hewczuk m.hewczuk@t15.wroclaw.pl  

Do pracy należy dołączyć: 

-kartę uczestnictwa w konkursie –w załączeniu; 

-pisemną zgodę  (skan) rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia na przetwarzanie danych 

osobowych oraz zamieszczenie prac konkursowych na stronie internetowej organizatora- w 

załączeniu. 

Pracę należy opatrzyć dopiskiem:  

Konkurs językowo-fotograficzny „Wroclove Photo”-III edycja 

5. Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 maja 2018 r. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja 2018 r. 

7. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Technikum nr 15:  

www.t15.wroclaw.pl  

8. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie ogłoszony wraz z listą osób nagrodzonych 

najpóźniej dnia  25 maja 2018 r.  na stronie internetowej Technikum nr 15.  

9. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną przesłane drogą elektroniczną do wybranych 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zdjęć prac konkursowych na stronie 

internetowej Technikum nr 15 we Wrocławiu, chyba, że autor pracy nie wyrazi na to zgody. 
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III. Kryteria oceny prac: 

 

1. Komisja składająca się z nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli przedmiotów 

artystycznych będzie oceniać w szczególności: 

 

 umiejętności fotograficzne, 

 umiejętności językowe (poprawność i bogactwo  językowe), 

 twórcze i innowacyjne myślenie (pomysłowość) 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

 

2. Każde kryterium ocenione w skali od 1 do 5 punktów. 

3. Uczestnik może otrzymać za pracę maksymalnie 20 punktów. 

4. O wygranej decyduje ilość przyznanych punktów. 

 

IV. Nagrody 

 

Dla zwycięzców konkursu przeznaczone są nagrody rzeczowe: karty podarunkowe, nośniki pamięci 

 

V. Osoby do kontaktu 

   

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorami konkursu:  

Katarzyna Łaba  k.laba@t15.wroclaw.pl 

Monika Hewczuk m.hewczuk@t15.wroclaw.pl  
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Załącznik nr 1. 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 

Nazwa i adres Szkoły 

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna konkursu.......................................................................... 

Wykaz uczestników konkursu z podaniem klasy: 

1. .................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

Data i podpis opiekuna konkursu........................................................... 

                                                                                            

 

Załącznik nr 2 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację pracy konkursowej mojej /mojego dziecka na 

stronie internetowej Technikum nr 15 we Wrocławiu na potrzeby organizatora konkursu 

„Wroclove Photo”-III edycja  

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego/ ucznia pełnoletniego*/data……………………………………… 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka 

dla potrzeb Technikum nr 15 we Wrocławiu- organizatora konkursu „Wroclove Photo”-III edycja 

na czas trwania konkursu. 

 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego/ ucznia pełnoletniego*/data……………………………………… 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 


