
REGULAMIN I GMINNEGO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

,,Wiosna w obiektywie” 

 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Wójt Gminy Orły oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach. 

 

CELE KONKURSU: 

- rozpowszechnianie wśród młodzieży fotografii jako środka wyrazu artystycznego; 

- popularyzowanie walorów przyrodniczych Polski; 

- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu; 

- popularyzowanie działań artystycznych; 

- rozwijanie i kształtowanie wrażliwości  estetycznej; 

- pobudzanie dzieci i młodzieży do kreatywności i oryginalności; 

- rozwój zainteresowań i umiejętności fotograficznych; 

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki; 

- rozwój kompetencji młodzieży z zakresu fotografii oraz nowoczesnych technologii cyfrowych                          

i informatycznych; 

 

TEMAT KONKURSU: 

Tematem konkursu jest budząca się na wiosnę polska przyroda (flora, fauna, grzyby) oraz wiosenne 

krajobrazy. 

ZASADY KONKURSU: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Orły. 

2. Fotografie muszą przedstawiać wiosnę: element flory, fauny lub wiosenny krajobraz – 

zgodnie z tematem „Wiosna w obiektywie”. 

3. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. 

5. Dopuszcza się zgłoszenie tylko własnych (barwnych) fotografii. 

6. Zdjęcia należy wywołać na papierze fotograficznym w formacie 210 x 297 mm 

(standardowy format A4). 

7. Nie zezwala się na retuszowanie i przerabianie zdjęć za pomocą filtrów. 

8. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach. 

9. Każda fotografia powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora pracy, 

klasą. 

10. Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę informacyjną oraz klauzule RODO. 



11. Zdjęcia, karty zgłoszenia i podpisane klauzule RODO  należy dostarczyć do Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach do 30 kwietnia 2022 roku. 

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie 

zdjęć na potrzeby konkursu. 

13. Zgłoszone zdjęcia przechodzą na własność organizatora. 

14. Prace naruszające postanowienia Regulaminu lub niezgodne z jego tematyką nie będą brane 

pod uwagę w konkursie 

KATEGORIE KONKURSU: 

- I KATEGORIA – KLASY 0 – IV (prace rodzinne) 

- II KATGORIA – KLASY V -VIII ( prace indywidualne) 

 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH: 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa. 

2. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego                      

w Trójczycach. 

3. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych: 

a) zgodność z tematyką konkursu, 

b) pomysłowość i oryginalność obrazu, 

c) jakość wykonania i walory artystyczne.  

4. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 

 

NAGRODY 
 

1. Organizator Konkursu przewiduje przyznanie nagród i wyróżnień w każdej kategorii 

wiekowej. 

2. Zwycięzcy Konkursu – autorzy najlepszych zdjęć otrzymają tytuł Laureata I Gminnego 

Konkursu Fotograficznego oraz nagrodę rzeczową. Osoby wyróżnione otrzymają dyplom             

i nagrody rzeczowe. 

3. Laureaci i wyróżnione osoby o wynikach zostaną powiadomione telefonicznie. 

4. Uroczyste rozdanie nagród, na które zaproszeni zostaną laureaci oraz osoby wyróżnione 

wraz z opiekunami odbędzie się 27 maja 2022r. w sali narad w Urzędzie Gminy Orły. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Wszelkie kwestie nie zawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Wszystkie prace będą eksponowane na wystawie w Urzędzie Gminy Orły. 

3. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne wyrażeniem zgody na wystawienie prac z 

podaniem danych i wizerunków indywidulanych uczestników na stronie Szkoły Podstawowej  

w Trójczycach, Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach. 

4. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać od Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach Pani Anny Lasek oraz 

koordynatora Konkursu Justyny Hamryszczak tel. 726778959. 

 
 



                                                                                                             Załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

DO UDZIAŁU W I  GMINNYM  KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  

 

PT.  ,,WIOSNA W OBIEKTYWIE” 

    
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

 

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

 

NAZWA SZKOŁY, ADRES, TELEFON, E-MAIL 

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

KLASA DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ 

 

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

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA (NAUCZYCIELA) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                            Załącznik 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych  moich i mojego dziecka 

…………………………………………………………………….przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w 

Trójczycach w celu organizacji Konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie”. Dane osobowe mojego 

dziecka obejmują imię, nazwisko, wiek,  adres szkoły/placówki. Moje dane osobowe obejmują imię, nazwisko 

oraz numer telefonu do kontaktu. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest 

całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

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

……………………………………………….. 

Miejscowość, data                                                                                                                                       podpis 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wizerunkowych mojego dziecka …………………………………………..przez 

organizatora w celu promocji imprezy, publikacji jego wizerunku w dokumentacji fotograficznej i filmowej na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach. 

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

Miejscowość, data                                                                                                                                   podpis 

Zgoda na publikację zdjęcia 

Wyrażam zgodę na bezpłatną publikację nadesłanej pracy na konkurs wraz z podaniem imienia i nazwiska 

uczestnika w celu promocji imprezy, na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Trójczycach, Urzędu Gminy Orły oraz materiałach promocyjnych i mediach 

społecznościowych. 

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

Miejscowość, data                                                                                                                                    podpis 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w 

Trójczycach, Trójczyce 110. 

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników  Konkursu 

fotograficznego „Wiosna w obiektywie” (w tym ułatwienie kontaktu) na podstawie Ustawy z dnia 25 

października1991 r .o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Szkołę 

Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Wizerunek 

dziecka będzie przechowywane bezterminowo. 

4. W celach promocyjnych dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek, a także fotografie prac 

konkursowych będą publikowane na stronie internetowej organu prowadzącego: Urząd Gminy Orły, 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach oraz w gminnej gazetce. 

5. Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji. 



6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowaniu decyzji lub profilowaniu. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 


