
 
 

REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„WIOSNA W MIEŚCIE” 

 

1. Cele i tematyka konkursu: 

❖ Organizatorami konkursu są: Karolina Teper-Kubiak, Paula Kuziomko oraz Justyna 

Wolecka. 

❖ Celem konkursu jest uwrażliwianie dzieci na naturę, walory przyrodnicze, kształtowanie 

wyobraźni i aktywności twórczej, popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej 

formy spędzania wolnego czasu.  

❖ Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu. 

❖ Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 oraz 4-8. 

❖ Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie hasła konkursowego: „Wiosna  

w mieście”. 

2. Zasady konkursu: 

❖ Liczba prac: jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

❖ Zdjęcie może być wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem. 

❖ Zdjęcie należy przesłać na adres: swietlicasp84@gmail.com. 

❖ W treści wiadomości proszę podać: imię, nazwisko oraz klasę autora pracy. 

❖ W załączniku należy przesłać skan lub zdjęcie zgody rodzica lub opiekuna prawnego na 

udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika. (zgoda stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu). Prace bez załączonej zgody nie będą brały udziału 

w konkursie. 

❖ Termin przesyłania zdjęć: 26.04.2021r. 

❖ Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
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❖ Przedstawienie wyników konkursu :  04.05.2021r.  O finale konkursu - uroczystym 

wręczeniu nagród i dyplomów oraz wystawie prac organizator poinformuje w 

późniejszym terminie. 

❖ Dostarczenie zdjęć konkursowych jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich 

postanowień regulaminu. Prace, które nie spełniają warunków uczestnictwa nie będą 

podlegały ocenie. 

❖ Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania 

dostarczonych prac (internetowa strona szkoły www.sp84.wroclaw.pl, oficjalny profil na 

Facebooku, facebook.com/sp84wroclaw) 

❖ Nagrody dla laureatów zapewnia organizator konkursu. 

❖ Udzielanie informacji związanych z konkursem: adres e-mail 

justyna.wolecka@sp84.wroclaw.pl. 

❖ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz unieważnienia konkursu 

bez podania przyczyn. 

 

Życzymy natchnienia do twórczej pracy i dobrej zabawy. Powodzenia! 
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Załącznik nr 1 
 

 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko uczestnika 

konkursu) ………………………………………………………………………….., ucznia  

(nazwa szkoły) ………………………...……………………………………... 

w konkursie fotograficznym ”Wiosna w mieście”, który jest organizowany przez 

wychowawców świetlicy Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we 

Wrocławiu. 

 

 Oświadczam także, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO) do celów związanych z jego udziałem w konkursie i 

promocją konkursu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa 

nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju, 55-337 Wrocław, ul. Górnickiego 20. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

Jednocześnie akceptuję regulamin konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

 

 

 

 

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

data                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


