
Regulamin konkursu: 

Adresat konkursu: 

 
-uczniowie klas 3 gimnazjum,7 i 8 SP, oraz szkół średnich Powiatu Gliwickiego 
 

Cele konkursu: 
 
- uwrażliwianie na piękno przyrody i zabytków polskiej kultury 
- propagowanie uczuć patriotycznych  
- uczczenie 100-lecia niepodległości Polski 
 
- rozwijanie pasji i zainteresowań  
- twórcze spędzanie wolnego czasu 
 
Zasady przygotowania pracy: 

- praca powinna być samodzielna z uwzględnieniem wszelkich wytycznych dotyczących praw 
autorskich 
-tematyka  zdjęć powinna być związana z polską przyrodą oraz zabytkami  kultury i dziedzictwa 
narodowego 

Formy pracy: 

1. Samodzielnie  wykonane zdjęcie  przyklejone do barwnego passe-partout  (kartka formatu A4 
twardszego papieru typu brystol w kolorze  czarnym) , z tyłu podkładu naklejamy metryczkę z 
danymi (według wzoru zamieszczonego poniżej). 

2. Maksymalna ilość nadesłanych zdjęć to 5 sztuk. 

3. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom prawa do podania 
mediom danych personalnych przyszłych laureatów oraz do publikacji zdjęć z uroczystego 
podsumowania konkursu 

- jeżeli na fotografii widać od jednej do kilku osób autor zdjęcia lub jego opiekun powinien 
zadbać o zgodę na publikację wizerunku (należy ją załączyć) 

Terminy: 

 
- prace konkursowe można przekazywać osobiście w bibliotece szkoły lub nadsyłać pocztą (decyduje 
data stempla pocztowego)  do niedzieli  30  września 2018 roku na adres:   

Biblioteka Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego ul. 1 Maja 21 

44-190 Knurów 

 Z dopiskiem „Konkurs fotograficzny „ Ja i Ojczyzna to jedno” 

 



Ocena prac: 
- prace konkursowe oceni  5 osobowe jury  
- ocenie podlegają: zgodność z regulaminem, estetyka i czytelność pracy 
- organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone podczas rozstrzygnięcia 
konkursu 
- nadesłane prace nie będą zwracane autorom 
- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich 
wykorzystania przez organizatorów, w celu publikacji na wystawie, stronie internetowej konkursu, 
prezentacji lub wykorzystania do celów dydaktycznych; 

Informacje dodatkowe: 
- wszelkie komunikaty i informacje dotyczące konkursu są zamieszczane na stronie internetowej  
- dla koordynatorów konkursu w danej placówce oświatowej przygotujemy specjalne podziękowania 
 

 

Wzór metryczki (prosimy o bardzo czytelne wypełnienie i naklejenie na każdej pracy): 

Imię i nazwisko oraz 
wiek autora pracy 

konkursowej 

Nazwa i adres szkoły 
(placówki) 

Imię i nazwisko 
nauczyciela - 

opiekuna 

Adres internetowy  
e-mail placówki lub 

nauczyciela - 
opiekuna 

        

Autor pracy konkursowej (lub jego opiekun) potwierdza podpisem, iż uzyskał zgodę osób 
fotografowanych na publikację ich wizerunku: 

---------------------------------------------- 
data, podpis 

 

Do wysłanych prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączone poniżej)  
 
 
 
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu z ramienia Organizatora:  
Katarzyna Kamińska- pedagog 
Marta Żuk- bibliotekarz 
 

Wszelkie zapytania i sugestie prosimy kierować na adres mailowy:  konkursjaiojczyzna@gmail.com 

 

 

 

mailto:konkursjaiojczyzna@gmail.com


Zgoda na przetwarzanie danych uczestnika konkursu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół I. J. Paderewskiego w 

związku z uzdałem w konkursie fotograficznym „Ja i Ojczyzna to jedno” w zakresie publikacji na 

stronie internetowej zsijp.pl w Knurowie oraz na profilu Facebook  Paderek (ZSIJP) wykonanych prac 

konkursowych oraz wyników konkursu (Imię, Nazwisko, placówka) a także zdjęcia z rozdania nagród. 

 

 

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

      Pełnoletni uczestnik          Rodzic/Prawny opiekun 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 

1. jestem świadomy/a, że administratorem danych jest Zespół im. I. J. Paderewskiego  

w Knurowie, ul. 1 Maja 21, 44-190 Knurów. 

2. zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych  osobowych jest dobrowolna i wyrażona w sposób 

świadomy. 

3. mam  prawo  do żądania  od  administratora  dostępu  do    danych  osobowych,  ich sprostowania,  

usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  

a  także  prawo  do  przenoszenia  danych oraz  prawo  do  złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej 

wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie   ma  wpływu  na  zgodność z  prawem  

przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. dane osobowe oraz wizerunek mojego dziecka nie będzie przekazywane do państw 

trzecich/organizacji międzynarodowych 

5. niniejsza zgoda obowiązuje do czasu zakończenia  konkursu  

 

 

 

 

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna ucznia z ramienia placówki (nauczyciel 

zgłaszający) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół I. J. Paderewskiego w 

związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Ja i Ojczyzna to jedno” w zakresie publikacji na 

stronie internetowej zsijp.pl w Knurowie oraz na profilu Facebook  Paderek (ZSIJP) wyników konkursu 

(Imię, Nazwisko, placówka) a także zdjęcia z rozdania nagród. 

 

 

Podpis nauczyciela 

……………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 

1. jestem świadomy/a, że administratorem danych jest Zespół im. I. J. Paderewskiego  

w Knurowie, ul. 1 Maja 21, 44-190 Knurów. 

2. zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych  osobowych jest dobrowolna i wyrażona w sposób 

świadomy. 

3. mam  prawo  do żądania  od  administratora  dostępu  do    danych  osobowych,  ich sprostowania,  

usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  

a  także  prawo  do  przenoszenia  danych oraz  prawo  do  złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej 

wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie   ma  wpływu  na  zgodność z  prawem  

przetwarzania,  którego  dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. dane osobowe oraz wizerunek mojego dziecka nie będzie przekazywane do państw 

trzecich/organizacji międzynarodowych 

5. niniejsza zgoda obowiązuje do czasu zakończenia  konkursu 


