
Zaproszenie 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie 

 serdecznie zaprasza uczniów do udziału 

w konkursie fotograficznym ,,Jesienny krajobraz”. 

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem. 

Zdjęcia opublikowane będą na stronie internetowej szkoły. 

 

Regulamin konkursu fotograficznego: 

 „Jesienny krajobraz” 

 

 

Cele konkursu: 

 Rozbudzenie wrażliwości artystycznej oraz inspirowanie do twórczych poszukiwań 

w dziedzinie fotografii. 

 Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań. 

 Prezentacja i popularyzacja fotograficznej twórczości. 

 odkrywanie uroków niezwykłych miejsc w najbliższym otoczeniu 

 Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

    

     Uczestnicy: 

 Uczniowie szkoły podstawowej – klasy 1- 8 

 

Zasady konkursu: 

 Prace fotograficzne – zdjęcia mogą być tylko i wyłącznie pracami indywidualnymi. 

 Każdy uczestnik zgłasza tylko jedną pracę. 

 Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Prace zgłoszone do konkursu mogą 

zostać wykorzystane do promocji Szkoły. Jednocześnie uczestnik biorąc udział w 

konkursie zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w 

szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronach internetowych Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie oraz w innych źródłach. 

 Prace fotograficzne należy dostarczyć w formacie A4-wydrukowane lub wysłać je na 

adres janowszczyzna.sekretariat@o2.pl 

 Każda praca – zdjęcie powinna zawierać informacje - metryczkę według załączonego 

wzoru znajdującego się na końcu regulaminu. 

 Prace należy dostarczyć do dnia……….do……11.10.2021r.……………. 

 Oceny prac dokona komisja konkursowa. 

 Ogłoszenie wyników – rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się ……19.10.2021r.…….. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 Trzy pierwsze miejsca z każdej kategorii zostaną nagrodzone. Organizatorzy mogą 

przewidzieć również wyróżnienia. 



 Niniejszy regulamin jest jawny. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 Wszelkie informacje pod numerem telefonu 519648814, 

janowszczyzna.sekretariat@o2.pl 

 Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

Organizatorzy: 

Agnieszka Sielewicz 

Marta Cholewo 

 

 

 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie. 

Zapewniamy atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

Organizatorzy 

 

!!!!ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!! 

 

 

 

Wzór karty 

 

Konkurs fotograficzny „,Jesienny krajobraz” ” 

 

Imię i nazwisko autora pracy:  

 

 

Wiek:  

 

Etap kształcenia- klasa:  

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

Tytuł pracy:  

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 …………………………………………… 

 imię i nazwisko dziecka 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie 

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

…… 

organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Janowczszyźnie 

Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.  W związku z powyższym wyrażam zgodę na 

publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 

Janowszczyźnie danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w 

konkursie. Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie danych osobowych mojego 

dziecka w związku z jego udziałem 

w konkursie zgodnie z art. 13 RODO. 

  

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

(miejscowość, data)       (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-prawnego/-ych opiekuna/-

ów) 

  

 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi w Janowszczyźnie wizerunku mojego dziecka jako uczestnika konkursu. 

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

(miejscowość, data)        (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/                          

prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej wykonanej przez moje 

dziecko na rzecz Organizatora, co wiąże się ze zgodą na upublicznienie jej na wystawie w 

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie oraz na stronie 

internetowej. 

  

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

(miejscowość, data)            (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ 

                                                                                       prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) 

 

 


