
      

 

 

TWOJA TWARZ 

WYGLĄDA ZNAJOMO 
 

 

Uczniów klas 4-8 zapraszamy do konkursu fotograficznego „Twoja twarz wygląda 

znajomo”. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii odtwarzającej jedno z wybranych 

dzieł wielkich mistrzów malarstwa oraz napisanie notatki biograficznej na temat malarza w 

języku angielskim.  

Cele konkursu:  

1. upowszechnianie wiedzy z zakresu historii powszechnej i historii sztuki, 

2. rozwijanie znajomości biografii wielkich mistrzów malarstwa, 

3. rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności i pomysłowości, 

4. wspieranie pasji i uzdolnień uczniów, 

5. rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, 

Szczegóły portretu: 

1. Udział w konkursie polega na stylizacji ucznia na wzór wybranego dzieła malarskiego 

lub rzeźby i wykonaniu zdjęcia. 

2. Dopuszcza się wykorzystanie różnorodnych technik dekoracyjnych odwzorowujących 

elementy z obrazu. 

3. Praca powinna być przedstawiona w formie cyfrowej. 

4. Nie dopuszcza się prac wykonanych wyłącznie techniką komputerową. 

5. Oceniane będą pomysłowość i dokładność wykonania scenografii, stroje przebranych 

osób, rekwizyty, światło oraz estetyka wykonania całości. 

Szczegóły notatki biograficznej: 

1. Notatka biograficzna powinna:  

a. przedstawiać najważniejsze informacje na temat malarza,  

b. zawierać minimum 2 ciekawostki z życia 

2. Notatka biograficzna powinna być napisana w języku angielskim. Może mieć formę 

wypracowania jak i plakatu czy ulotki. 

Ważne informacje: 

1. Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: konkursprimus@gmail.com do 

dnia 1 czerwca 2020.  
2. Wraz z pracami należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego Oświadczenia 

rodzica/prawnego opiekuna. 
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Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

Ja niżej podpisany/a, ...............................................................................................  
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 

jako rodzic/ opiekun prawny ………………………………...…............................   

/imię i nazwisko uczestnika konkursu/  

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Moja twarz wygląda 

znajomo” na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Oświadczam także, że zgłoszona 

do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości: 

.............................................................................................. (imię i nazwisko uczestnika 

konkursu) i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

.................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

przez Niepubliczną Szkołę nr 47 im. R. Schumana Fundacji Primus dla potrzeb Konkursu 

fotograficznego  „Moja twarz wygląda znajomo”  zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997r. o 

ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektyw 95/46/WE określane, jako RODO.  

 

 ………………….………    ……………………………….… 
           /Miejscowość, data/                                              /Czytelny podpis opiekuna prawnego/ 

 

 

 

 

 

 


