
 

     Konkurs Fotograficzny 

        dla Dzieci i Rodziców 
  

 Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci                           
z naszego przedszkola wraz z Rodzicami 

do wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym pt. 

„Weekendowy spacer po Nowej Hucie" 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

     

    Ładna pogoda zachęca do wyjścia z domu. Można udać się                                     
z aparatem fotograficznym na spacer po Nowej Hucie, aby 
przyjrzeć się bliżej niektórym ciekawym miejscom i uwiecznić                       
je w obiektywie aparatu.   

 

    Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy                 
z domów, zabieramy ze sobą kochanych 
Rodziców i poszukujemy interesujących 
miejsc, krajobrazów, budowli, które 
można sfotografować w Nowej Hucie -                                          
dzielnicy naszego miasta Krakowa. 

 



 

Miejsca, które odwiedzamy i fotografujemy: 

1. Plac Centralny i Aleja Róż 
2. Huta im. T. Sendzimira  
3. Kopiec Wandy  
4. Dwór Jana Matejki w Krzesławicach  
5. Zalew Nowohucki  
6. Rzeka Dłubnia i spływ kajakowy 
7. Łąki nowohuckie 
8. NCK ul. Jana Pawła II 
9. Opactwo Cystersów w Mogile 
10.Cmentarz Mogilski 
11.  Socjalistyczne osiedle 
12. Bar mleczny  
13. Teatr Ludowy  
14. Muzeum PRL-u w Nowej Hucie 
15. Kościół Arka Pana  
16. Muzeum Czynu Zbrojnego z czołgiem na os. Górali  

 

Wszystkie zdjęcia będą stanowiły wystawę w holu przedszkola, 
dzięki której nowohuckie miejsca staną się bliskie i znane 
naszym dzieciom. 

 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców z naszego Przedszkola.                                                                                                                                                
2. Organizator konkursu:   Urszula Osiakowska                                                                                        

3. Termin składania prac: do 10.05.2019 r.                                                                                 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie:                                                                                                                      
-Zdjęcia wywołane lub wydrukowane w formacie A5 lub A4 przynosimy                           
do grupy swojego dziecka.                                                                                                                                                                         
-Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i wizerunku 
dziecka z rodzicem na stronie internetowej ( jeśli są na zdjęciu).                                                                                                                                               
5. O wynikach konkursu poinformowani zostaną uczestniczy 15.05.2019r. na stronie 
internetowej Przedszkola.                                                                                                                                           
6. Na zwycięzców czekają nagrody,  każdy uczestnik zostanie zauważony.                                                                                                                                             
7. Prace konkursowe będziemy podziwiać na stronie internetowej przedszkola oraz na 
galerii prac w holu przedszkola.  

ZDJĘCIA Z UBIEGŁYCH LAT, WYKONANE NA TERENIE  NOWEJ HUTY, RÓWNIEŻ 
MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE. 

NA ZDJĘCIACH MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ DZIECI I RODZICE!!!  

 

 

Zachęcamy do udziału w naszym 
konkursie fotograficznym! 


