
   REGULAMIN SZKOLNEGO RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

" WARMIA I MAZURY W ZIMOWEJ SZACIE” 

 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary - Malewskiej w Olsztynie 

I CELE: 

       Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią. 
Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania na fotografii. 
Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości. 
Propagowanie walorów krajobrazowych,  przyrodniczych regionu, w którym żyjemy. 
Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 
Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 
 

II ZASADY UCZESTNICTWA: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 30 
im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie 

 
III WYMAGANIA: 

1. Uczestnik powinien przesłać 2 zdjęcia w postaci cyfrowej, w dowolnym formacie graficznym, 
o rozdzielczości nieprzekraczającej 6000 x 4000 pikseli do dnia 28.02.2019 r. na adres 
fotozima@wp.pl. 

2. Dozwolone są fotografie kolorowe, czarno-białe, sepia. 

3. Każdy uczestnik może przysłać dwa zdjęcia. Do zdjęć powinien być dołączony plik tekstowy, 
zawierający następujące informacje: 

1. Imię i nazwisko. 

2. Szkoła i klasa. 

3. Nazwa miejsca, które jest na zdjęciu. 

4. Zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udziału w konkursie fotograficznym. 
    

IV TERMIN SKŁADANIA PRAC 

Prace prosimy przesyłać do dnia 28.02.2019 r. na adres fotozima@wp.pl. 
 
V PROCEDURA OCENY PRAC KONKURSOWYCH  

1. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu.  

2. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac i podziału nagród. Autorzy 
wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy za I, II i III miejsce.  

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły 10 marca 2019 r.  

4. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach 
propagowania idei konkursu (oświadczenie do podpisania znajduje się w załączniku). 

 
 
Organizatorzy: 
Renata Bugaj 
Grzegorz Salmanowicz 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 "WARMIA I MAZURY W ZIMOWEJ SZACIE” 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego warunki. 

2. Jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie 
i majątkowe bez udziału osób trzecich. 

3. Nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

4. Uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz 
zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach 
promocyjno – reklamowych. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z Ustawą  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dla celów 
związanych z organizacją i promocją konkursu, publikacji zgłoszonych prac  w całości lub  
w części w mediach drukowanych i elektronicznych. 

6. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail,) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, 
że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

7. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i 
nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

8. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

9. Dane osobowe nie będą nigdzie  przekazywane . 

10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do 
ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej 
realizacji Konkursu. 

 

 

                                                                                                                                              ………….……………………...………………….. 

                       (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
 …………………………………………. 

      (miejscowość i data) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


