
REGULAMIN KONKURSU Fotograficznego 

„Ożywiamy bajki”  

Dla przedszkolaków i uczniów klas I- III 

 

§1 

Organizatorzy konkursu 

               Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu 

Koordynator- Julia Hałasowska, halasowska@sp14opole.pl 

                         Monika Koshella, koschella@sp14opole.pl 

 

 

§2 

Cele konkursu 

 - propagowanie czytelnictwa,  

- rozwijanie pasji fotograficznej i wrażliwości artystycznej, 

- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej. 

                                           

                                             

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki i uczniowie klas I-III szkoły 

podstawowej z województwa opolskiego. 

3. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.: 

I - dzieci w wieku przedszkolnym 

II - dzieci klas 1-3 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. 

2. Dozwolone są  prace tworzone wspólnie. (max 4 osoby) 
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3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego scenę 

z ulubionej bajki lub bohatera literackiego z zakresu literatury dziecięcej. 

4 . Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według 

szablonu: -- autor i tytuł ilustrowanej bajki,  

- imię i nazwisko autora/ autorów zdjęcia,  

- kategoria wiekowa,  

- dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

5. Uczestnik konkursu może przesłać także fotografie w formie elektronicznej: e-mail 

lub na nośniku, np. CD. Fotografie w e-mailu lub na kopercie płyty CD należy opisać 

według szablonu: 

 -autor i tytuł ilustrowanej bajki, 

- imię i nazwisko autora/ autorów zdjęcia,  

- kategoria wiekowa, 

- dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

6. Jedna placówka może zgłosić na konkurs maksymalnie 4 fotografie. 

7. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub meilowo 

(załącznik nr 1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz 

zwycięskich prac na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. A. 

Mickiewicza w Opolu. 

 

§5 

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 

2. Format fotografii: min 15x21 cm. 

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek trzeciej osoby, uczestnik 

przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 

znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego 

wizerunku.   

( Patrz: Załącznik nr 2 – zgoda osoby trzeciej na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku)  

Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.5. Organizator zastrzega sobie 



prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów 

tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Dla laureatów przewidziane są  nagrody oraz dyplomy. Nagrody 

przyznane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych. 

I. Dzieci w wieku przedszkolnym 

II. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania. 

 

§ 7 

Termin i miejsce składania prac 

1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 21.02.2022r.  

2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: 

halasowska@sp14opole.pl w tytule podając „Ożywiamy bajki” 

3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 

za nie otwarcie wiadomości. 

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

5. Prace można również wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie lub na płycie 

CD z dopiskiem: „Ożywiamy bajki”  na adres: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza 

ul. Szymona Koszyka 21 

45-720 Opole 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  
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2. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie 

przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

halasowska@sp14opole.pl  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. 
Karta zgłoszenia do konkursu …………………………………………………………. 

I Dane osobowe autora pracy: 

1.Imię i nazwisko oraz wiek:  

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

2. Dane szkoły : 

Tel.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa oraz adres 

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

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

…………………………………… 

3. W załączniku przekazuję pracę konkursową  

4. Praca została wysłana na adres e-mail.:……………………………………………  

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu.  

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego ………………………………………………………………………... 

II Praca konkursowa: - w załączniku  

III Oświadczenia:  

o Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie 

oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów.  

o Oświadczenie stwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w 

szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  

o Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości praw majątkowych do pracy konkursowej.  

o Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie informacji o wynikach 

konkursu na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej  w konkursie 

przedmiotowym oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja 

jego zapisów 

Ja, rodzic/opiekun prawny ……………………………………………………………………………………., 

    Imię, nazwisko dziecka (uczestnika konkursu)  

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w przedmiotowym konkursie. 

 

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

 (data)                  podpis składającego oświadczenie  

 

Oświadczenie stwierdzające, że praca nie narusza praw osób trzecich, w 

szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich 

Ja, …………………………………………………………. oświadczam,  że złożona przeze mnie praca w 

Konkursie …………………………………………………. organizowanym przez Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 14 w Opolu jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, nie 

była zgłoszona do innego konkursu.  

 

        …………………………………………… 

         (czytelny podpis)  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora 

konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na 

Organizatora konkursu …………………………………., całości autorskich praw majątkowych w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

        …………………………………………….. 

         (czytelny podpis)  



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie informacji o wynikach 

konkursu na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora 

Wyrażam zgodę dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu  na udostępnianie 

informacji o moim dziecku w zakresie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, osiągnięte wyniki, 

wiek w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i w mediach 

społecznościowych własnych szkoły oraz jej partnerów w celu informowania o 

wynikach Konkursu.  

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

         (czytelny podpis)  

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i 

nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestników przez Organizatora w celu 

publikacji relacji z Konkursu/informowania o lub promowania Konkursu na stronach 

internetowych, w mediach społecznościowych jak również w przestrzeni publicznej, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Publiczna 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, ul. Szymona Koszyka 21 . 

Dane kontaktowe Administratora danych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony 

Danych osobowych dostępne są pod adresem www.sp14opole.pl w zakładce ‘Kontakt’, a 

bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem 

iod@sp14opole.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu co stanowi 

zadanie realizowane przez Administratora w interesie publicznym (Art. 6.1.e RODO); 

udostępnianie tych informacji publicznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A) RODO – zgoda 

osoby. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu relacjonowania i 

promowania aktywności uczniów związanych z działalnością Organizatora, co stanowi 

zadanie realizowane w  interesie publicznym (Art. 6.1.e RODO).  

4. Relacja i zdjęcia zawierające wizerunek uczestników, mogą być publikowane w 

oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez akceptację regulaminu Konkursu. Dane w 

zakresie wizerunku mogą być publikowane na portalach społecznościowych. W takim 

przypadku dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami 

mediów społecznościowych m.in. Facebooka. Podmiot ten stosuje zatwierdzone przez 

Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, które gwarantują odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Dane mogą być również ujawniane podwykonawcom Organizatora, ale wyłącznie 

w zakresie świadczonych usług dla Organizatora, w szczególności podmiotom 

wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, 

serwis IT.  

6. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres  1 miesiąca. Wizerunek 

uczestników będzie przetwarzany w celach informacyjnych do momentu zaprzestania 

działalności w tym obszarze przez Organizatora. 

7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub 



ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, wiek, szkoła) jest niezbędne 

do udziału w Konkursie.  

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

                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna )  

 

 

 

 

Załącznik nr 2. 
Zgoda osoby trzeciej znajdującej się na zdjęciu na przetwarzanie wizerunku w 

konkursie fotograficznym 

I Dane osobowe autora pracy: 

1.Imię i nazwisko oraz wiek:  

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

 

II Dane osobowe osoby na zdjęciu: 

1. Imię i nazwisko: 

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

 

Wyrażam zgodę dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Opolu na nieodpłatne 

przetwarzanie mojego wizerunku, znajdującego się w pracy konkursowej ww. autora 

pracy na potrzeby konkursu „Ożywiamy Bajki” organizowanego przez Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 14 w Opolu.  

 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu.  

 

Podpis osoby znajdującej się na zdjęciu 

  


