
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„DZIKIE ZWIERZĘTA W MOIM OTOCZENIU” 

 Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym „DZIKIE ZWIERZĘTA W 

MOIM OTOCZENIU” wszystkich chętnych uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Lucjana 

Kowalskiego w Skórowie. 

 

1. Cel konkursu: 

 pobudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży otaczającą nas przyrodą, 

 wzbudzanie szacunku do przyrody i środowiska naturalnego,  

 upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.  

2.  Organizator: 

nauczyciel plastyki Izabela Zielińska, Rada Rodziców SP w Skórowie 

3. Warunki uczestnictwa:  

 Autor może nadesłać trzy zdjęcia wykonane w technice cyfrowej (format JPG) do 5 MB 

na adres e-mail: konkurs.fotograficzny2022@interia.pl  

 Prace mają przedstawiać świat zwierząt zamieszkujących tereny Gminy Potęgowo . 

 Termin nadsyłania prac: do 13 czerwca 2022 r. 

 Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą: imię                

i nazwisko, klasę, tytuł pracy, oświadczenie o prawach autorskich załączone do 

regulaminu oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ucznia                    

w konkursie (ZAŁĄCZNIK NR 1). 

4. Kategorie wiekowe: 

Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych: 

 klasy I - IV 

 klasy V - VIII 

5. Kryteria oceny prac: 

 interpretacja tematu – pomysł i kreatywność, 

 walory estetyczne – wykadrowanie, kompozycja. 

mailto:konkurs.fotograficzny2022@interia.pl


6. Uwagi końcowe: 

 Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez 

organizatora. 

 Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. 

 Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia.  

 Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach 

propagowania idei konkursu. 

 Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac 

jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Szkolnym Konkursie Fotograficznym  

„DZIKIE ZWIERZĘTAW MOIM OTOCZENIU” 

 

imię, nazwisko  ………………………………………………………………………… 

klasa……………………….  

tytuł pracy …………………………………………………………………………………………   

Oświadczenia 

       

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Szkolnego Konkursu 

Fotograficznego „DZIKIE ZWIERZĘTAW MOIM OTOCZENIU”, akceptuję warunki 

regulaminu i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.  

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

                                                                                                                                        rodzica /prawnego opiekuna 

 

 Oświadczam, że jestem autorem/autorką zdjęcia i mam prawa autorskie do tego 

zdjęcia oraz posiadam zgodę do upublicznienia wizerunku osób trzecich i nie naruszam ich 

dóbr osobistych.                                                                                                                       
                                         …………………………………………………                                                                    

rodzica /prawnego opiekuna 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby poniżej 16 roku życia 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko nieletniego)  

 

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

w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „DZIKIE ZWIERZĘTAW MOIM OTOCZENIU”. 

Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę 

Podstawową im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie, na potrzeby przeprowadzenia i promocji 

konkursu. W szczególności: wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie  

nagród zwycięzcom, ekspozycji zdjęć, publikacji prac, ich tytułów, imion i nazwisk autorów, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r.  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych zakresie przetwarzania danych osobowych 

oraz swobodnego przepływy tych danych nr 2016/679 (RODO) 

 

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

miejscowość i data                                                                      czytelny podpis  
                                                                                                          rodzica/opiekuna prawnego 


