
II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Moje francuskie impresje” 

 

Organizator konkursu:  

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe i Zespół Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Kto może wziąć udział? 

Wszyscy uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjum i liceum na Podkarpaciu; miłośnicy 

Francji i języka francuskiego i, a może przede wszystkim, amatorzy fotografii 

Cel konkursu: 

• Rozbudzanie zainteresowania kulturą francuską  

• Pogłębianie wiedzy na temat związków polsko-francuskich 

• Pomysł na ciekawe łączenie pasji: fotografia i nauka języków obcych 

• Kształtowanie zmysłu obserwacji i wrażliwości na piękno 

• Zachęta do aktywności i kreatywności 

• Rozwijanie umiejętności językowych 

 

2. Co trzeba zrobić? 

Spojrzeć głębiej w  „siebie ” i wokół siebie okiem fotoreportera i wyrazić emocje, wrażenie, inspiracje 

oraz miłość do wszystkiego, co francuskie, inaczej „opowiedzieć” o Francji, wydobyć francuski styl 

a następnie  dostarczyć 1  fotografię, opatrzoną ciekawym komentarzem w języku francuskim w 5-7 

zdaniach, na jeden spośród wymienionych niżej tematów: 

1) Francuski styl życia  (ubiór, wygląd, kulinaria, maniery, dzieła sztuki, posiłki, spotkania 

towarzyskie, święta, tradycje, pejzaż, kultura …) 

2) Moja osobista przygoda z Francją ( osobiste wspomnienie z pobytu we Francji, własne 

spojrzenie na Francję….) 

i na końcu  „zdobyć” jurorów   

Co  oceniamy? 

1) Tematykę  (na jeden z dwóch wskazanych wyżej tematów) 

2) Ciekawy komentarz –  po francusku!!!  

3) Poprawność językową komentarza 

4) Walory artystyczne zdjęć – oryginalny pomysł , kompozycję, jakość zdjęć 

 

Termin nadsyłania prac: od  6 grudnia 2018  do 18 stycznia 2019r. 

Wręczenie nagród  i  podsumowanie konkursu:  2 lutego 2019r. w restauracji REPUBLIKA w Rzeszowie 

*organizatorzy (jeśli zaistnieje przyczyna obiektywna) zastrzegają prawo zmiany miejsca i terminu 

wręczenia nagród. 

Wymagania techniczne: 

- Zdjęcia należy przesłać w formie Power Point, w postaci 2 slajdów: pierwszy – tytułowy zawierający 

następujące informacje: imię i nazwisko autora zdjęcia, pełna nazwa szkoły, nazwisko nauczyciela – 

opiekuna 

- Drugi slajd – zdjęcie  z komentarzem 



Uwaga! – zdjęcia nadesłane w innym formacie czy programie nie będą brane pod uwagę 

Gdzie wysyłać zdjęcia?   Na adres elektroniczny: anaosiak@op.pl 

Na 3 zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy!!!!!!!!! 

Zachęcamy gorąco do udziału i życzymy dobrej zabawy z Francją!  

Prosimy również o dostarczenie zgody na publikację fotografii n stronie internetowej Stowarzyszenia 

Prof.-Europe.  (druk w załączeniu) 

 

Załącznik 1 

 

Wyrażam zgodę na: 

- wykorzystanie mojego wizerunku na potrzebę konkursu fotograficznego 

- umieszczenie mojej pracy na stronie internetowej Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego 

PROF.-EUROPE 

- przetwarzanie moich danych na potrzeby konkursu i w ramach Stowarzyszenia PROF.-EUROPE 

 

Podpis uczestnika konkursu                            Podpis opiekuna prawnego/rodzica 

                                                                                                            (w przypadku uczniów niepełnoletnich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


