
Regulamin dzielnicowego konkursu fotograficznego  
„Wiosna w obiektywie dziecka”  

 
  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 341 im. Twórców Literatury 

Dziecięcej w Warszawie, przy ul. Oławskiej 3.  

2.  Koordynatorem konkursu jest Pani Magdalena Fidura - Kowalczyk.                            

Kontakt e-mailowy: magdalena.fidura@sp341.edu.pl 

3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

4. Dostarczenie zdjęć  na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego 

regulaminu.  

5. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 0-3. 

6. Konkurs dotyczy tylko szkół, oddziałów przedszkolnych, które znajdują się na terenie 

dzielnicy Bemowo.  

7. Konkurs trwa do 17 maja 2021r. 

 

 

Zdjęcia 

1. Każdy uczestnik konkursu  może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, zgodne z tematem 

konkursu „Wiosna w obiektywie dziecka”.  Zdjęcia mogą przedstawiać np.: naturę, 

zwiastuny wiosny itp. 

2. Fotografie mogą być w pionie lub w poziomie, ale muszą być w kolorze.  

Wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 15cm x 21cm lub większym  

oraz w postaci elektronicznej na płycie CD.  

3. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału              

w konkursie.  

4. Prace konkursowe należy na odwrocie podpisać: imię i nazwisko dziecka, nazwa 

szkoły,  telefon lub e-mail opiekuna dziecka. 

5. Dane uczestników oraz ich prace konkursowe będą przetwarzane na podstawie 

wyrażonej dobrowolnie zgody.  

6. Dostarczając fotografie należy przekazać podpisane oświadczenie, których wzór 

stanowi załącznik do regulaminu.  

 



 

Harmonogram  

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej Nr 341 w Warszawie, 

ul. Oławska 3 do 17 maja 2021r.   

2. Prace należy zostawić w pojemniku, który będzie stał na stoliku wchodząc do szkoły. 

Pojemnik będzie podpisany: Konkurs fotograficzny „Wiosna w obiektywie 

dziecka” 
3. Jury oceni prace w dniach  18 - 20.05.2021r. 

4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły  21.05.2021r. 

 

Nagrody 

1. Laureaci pierwszych trzech miejsc, ewentualnie prace wyróżnione  otrzymają nagrody 

rzeczowe oraz dyplomy.  

2. Fotografie wybrane przez Jury zostaną opublikowane na stronie szkoły. 

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły. Laureaci zostaną 

poinformowani drogą e- mailową lub telefoniczną.  

 

Publikacja zdjęć 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na  nieodpłatną  publikację 

zdjęć na stronie szkoły oraz na stworzenie wystawy prac  na terenie szkoły podając 

dane autora, a także do wielokrotnej ekspozycji prac. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 

umieszczonych w regulaminie.  

2. Fotografie, które zostaną zgłoszone do konkursu  nie będą zwracane autorom. 

3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla osób biorących udział w konkursie.  

  



KARTA ZGŁOSZENIA 

Dzielnicowy konkurs fotograficzny 

„Wiosna w obiektywie dziecka” 

 

 Imię i nazwisko dziecka: .......................................................................................... 

Nazwa szkoły: ........................................................................................................... 

 Klasa: ........................................................................................................................ 

 E-mail do opiekuna dziecka: .................................................................................... 

Nr telefonu do opiekuna dziecka: .............................................................................. 

 

W/w dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu. 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………….……(imię i nazwisko) 

jest autorem fotografii, które zgłaszam do konkursu oraz posiada do nich pełne prawa 

autorskie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecko przez 

Organizatora dzielnicowego konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie 

dziecka” w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 

883 z późniejszymi zmianami).  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć na stronie szkoły oraz na stworzenie 

wystawy prac  na terenie szkoły podając dane autora, a także do wielokrotnej 

ekspozycji prac. 

 

 

 

 

 

Warszawa, ……………….        ………………………………………… 
                                      (data)                  (imię i nazwisko opiekunów prawnych dziecka) 
     

 

 

 


