
Konkurs „No Backpack Day”, czyli Dzień bez plecaka 
 

25.03.2022r. 
 

Regulamin konkursu 
 
 

1. Cele konkursu  
 uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w fotografii, 

 zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości, 

 poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, 
 popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

 

2. Tematyka prac 
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego rzecz zastępującą tradycyjny 
plecak (na fotografii musi pojawić się też właściciel przedmiotu). Tego dnia (tj. 25.03.2022r.) uczniowie 
mogą przyjść do szkoły z nietypowymi plecakami: kosze, torby, poszewki, walizki, i tak dalej. Można 
dać ponieść się wyobraźni, bo interpretację tematu pozostawiamy Waszej kreatywności! 
 
Udział w „No backpack day”, czyli Dniu bez plecaka nie przewiduje zwolnienia z przynoszenia książek, 
czy zeszytów do szkoły. 
 

3. Uczestnicy 
Do udziału w konkursie  „No Backpack Day”, czyli Dzień bez plecaka zapraszamy wszystkich 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach, od 0 – VIII.  
 

4. Warunki uczestnictwa 
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który wykona zdjęcie i wyśle je na adres: 
samorzad@gs.sp2plewiska.edu.pl Prosimy o załączenie do wiadomości zdjęcia lub skanu pisemnej 
zgody opiekuna prawnego na publikację zdjęcia na stronie i facebook’u szkoły (wzór zgody: załącznik). 
W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia. 
 

5. Terminy 
Termin konkursu:  25 - 31.03. 2022 r. (czas na wysyłanie zdjęć) 
Rozstrzygnięcie konkursu: do 17.04.2022r. 
Ogłoszenie wyników: najbliższy możliwy termin po rozstrzygnięciu konkursu 

 

6. Uwagi końcowe 
Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Kreatywności oraz cukierki dla całej klasy. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach 
propagowania idei konkursu. 
 

7. Organizator  
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach.  
  



Załącznik 
 

Zgoda prawnego opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka 
 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęcia mojej córki/syna ……………………………………………  
do celów promocji konkursu z okazji Dnia bez plecaka na stronie i facebook’u szkoły. 
 
 

Podpis: 
 

……………………………………………. 


