
REGULAMIN  

III Szkolnego Konkursu Fotograficznego  

pt. „Barwy jesieni”. 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  

1.1 Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Głogowie. 

1.2 Prace konkursowe można składać do 18 listopada 2022 roku. 

 

II. KATEGORIE KONKURSU ORAZ CEL KONKURSU 

 

2.1 Konkurs adresowany jest  do uczniów SP 12. 

2.2 Celem konkursu jest rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania czasu, 

rozwijanie wrażliwości artystycznej, zwrócenie uwagi uczestników na piękno otaczającego nas świata oraz 

rozwijanie wyobraźni  i kreatywności uczniów. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Głogowie, który samodzielnie wykona pracę. 

3.2 Prace konkursowe nie mogą być wykonane przez osoby dorosłe.  

 

 

IV. ZASADY KONKURSU  

 

4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć fotografię o wymiarach min. 21x15 cm wraz  z załączoną 

wersją elektroniczną lub negatywem do organizatorów. Jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwa 

zdjęcia.  

 

4.2 Do prac konkursowych należy dołączyć informacje o autorze zdjęć: imię i nazwisko, wiek, klasa. 

Informacje te należy wraz ze zdjęciami dostarczyć do szkoły ( zostawić u pani dyżurującej na wejściu do 

szatni głównej kl.4-8 lub do sali 202 do p. Anny Dyrcz). 

 

4.3 Uczestnik konkursu, podpisując kartę zgłoszeniową, oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do 

nadesłanych fotografii. Ponadto wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac 

konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w 

materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych 



 

 

 

 

 

 

Organizatora.  

 

V. OCENA I NAGRODY  

 

5.1 Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona powołane przez Organizatorów Jury, biorąc między innymi 

pod uwagę ich jakość, zgodność z tematem, oryginalność i wyjątkowość. 

5.2 W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy. 

5.3 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 grudnia 2022 roku. Wyniki zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Organizatora, a osoby nagrodzone zostaną powiadomione. 

5.4 Organizator nie oddaje dostarczonych na konkurs prac ani nośników. 

5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora. 

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

      pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 

6.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

      lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

 

6.4 Uczestnik przekazując zgłoszenie na adres Organizatora potwierdza, że akceptuje zasady 

      konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.  

6.5 Wszelkie zapytania prosimy kierować do pani Anny Dyrcz. 



Karta zgłoszeniowa udziału w konkursie: „Barwy jesieni”. 

DANE UCZNIA: 

Imię i nazwisko  

Wiek  

Klasa  

 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie prace konkursowe są mego autorstwa. Wyrażam 

zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac konkursowych oraz opublikowanie mego 

imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na 

stronach internetowych Organizatora. 

 

         

 podpis czytelny ucznia         czytelny podpis opiekuna 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie 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 oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogółem 

rozporządzenie o ochronie danych)  

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………….wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………     w ramach konkursu 

fotograficznego „Barwy jesieni” dla potrzeb niezbędnych w procesie przyznawania nagród.  

 

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

(miejscowość, data)                               (czytelny podpis opiekuna) 


