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Regulamin  
Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego 

 
 

pt. ,,Polska w obiektywie - piękno nasze wspólne''.        
                                                
 
 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego ,,Polska w obiektywie - piękno nasze wspólne” 
zwanego dalej Konkursem jest I Społeczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka  
w Gliwicach, ul. Robotnicza 4. 
 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. I-III oraz klas IV-VIII SP. 
 
Cele konkursu:   

a) promowanie walorów przyrodniczych Polski mało znanych regionów w celu 
popularyzacji turystycznej i odkrywania nowych mniej znanych miejsc na mapie Polski, 

b) rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą, historią regionalną  
i architekturą własnego kraju, 

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości młodzieży  
w dziedzinie fotografii, 

d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony oraz popularyzacja 
terenów związanych z produkcją ekologiczną produktów przez polskich producentów. 

 
Zasady konkursu: 

1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wykonania zdjęcia związanego  
z tematyką konkursu oraz dostarczenie pracy osobiście lub wysłanie na adres 
Organizatora w formacie 15cm x 21cm. 

3. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy zdjęcia.  
4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).  
5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

zdjęcia pochodzących z różnych plików.  
6. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 
znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację  
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

7. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: tytuł  zdjęcia, imię  
i nazwisko, klasa, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz miejsce 
wykonania pracy (miejscowość, region), nazwa obiektu na fotografii,  nazwa produktów 
regionalnych ujętych w pracy autorskiej, nazwa np. zabytku. 

8. Prace należy dostarczyć wraz ze zgodą dla organizatora konkursu na przetwarzanie 
danych osobowych, w celu jego przeprowadzenia (załącznik nr 1). 



 

 
 
 
 
 

I Społeczna Szkoła Podstawowa 
ul. Robotnicza 4, 44-100 Gliwice; tel.: 32/230-47-30 

e-mail: sekretariat@1spoleczna.pl; www.1spoleczna.pl 

 

9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej  
I Społecznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Gliwicach. 

10. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 
13.06.2022r. 

11. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej 
licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści 
niniejszego regulaminu. 

12. Złożenie prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu  
i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście  
z zachowaniem praw. 

13. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
Terminarz: 

 przyjmowanie prac fotograficznych do dnia: 27.05.2022r, 
 ogłoszenie wyników: 07.06.2022r. 
 wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac: 13.06.2022r. 

 
Nagrody: 

1. Przyznane zostaną trzy nagrody za prace wśród uczniów kl. I-III SP, trzy nagrody za 
prace wśród uczniów kl. IV-VIII SP oraz po dwa wyróżnienia wśród klas młodszych  
i starszych. 

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody za pomocą 
poczty elektronicznej lub telefonicznie do dnia 07.06.2022r.  

3. Nagrody, które nie zostaną odebrane do 28.06.2022r. przechodzą na własność 
Organizatora. 

 
 
Adres Organizatora Konkursu Fotograficznego: 
I Społeczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka 
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 4 
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Załącznik nr 1. 
 
 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka …………………………………………………………………………………………….……… w podanym niżej 
zakresie:  
 postępowania konkursowego (informacje o zdobytych miejscach, dyplomy)  
przez: I Społeczną Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Gliwicach, ul. Robotnicza 
4 w celu organizacji Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego ,,Polska  
w obiektywie - piękno nasze wspólne'' 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
  Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
w celu publikacji wyników Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego ,,Polska  
w obiektywie - piękno nasze wspólne'' na: 
 stronie internetowej placówki.  
 szkolnym facebooku 
 oraz zamieszczaniu materiałów audiowizualnych (zdjęcia, filmy, nagrania)   
    zarejestrowanych w trakcie konkursu w mediach (Internet, TV, prasa) 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
  Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

• Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Gliwickie Towarzystwo Szkolne 
im. J. Korczaka w Gliwicach, ul. Robotnicza 4 

• Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Łukasz Daszek 
• Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, które dane dotyczą.  

Art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia 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 przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana 
zgody będzie skutkowało:  
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- w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie. 
- w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka zostaną 
przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane.  

• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: 
• Dostępu do swoich danych. 
• Sprostowania danych. 
• Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych  
na podstawie przepisów prawa.  

• Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym 
profilowania.  

 
 
 

                   ………………………………………………… 
                                  Data, miejsce i podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


