
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

„WIOSENNE – KREATYWNE WYZWANIE FOTOGRAFICZNE” 

 

1. Organizator  - Szkoła Podstawowa nr 57  im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku,                      

ul. Aksamitna 8. 

 

2. Uczestnicy -  uczniowie  klas IV – VIII szkół podstawowych w Gdańsku. 

 

3. Termin - zdjęcia w formacie JPG, należy przesłać do dnia  31. 03. 2022r. na adres: 

w.snioch@sp57.edu.gdansk.pl z dopiskiem „konkurs fotograficzny”. 

 

4. Każde zdjęcie musi mieć w nazwie pliku podane imię i nazwisko autora oraz temat wyzwania.                                                                                                                

 

5. Do przesłanych zdjęć należy załączyć oświadczenie i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych /dołączone do regulaminu/. 

 

6. Cel konkursu: 

• rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

• prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, 

• rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu, 

• rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów. 

 

7. Zasady konkursu: 

• przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie przez uczniów 

za pomocą smartfonów /wyklucza się prace tworzone wspólnie/, 

• każdy uczestnik konkursu wykonuje pięć fotografii /po jednej na podany temat/, 

• TEMATY ZDJĘĆ: 

1. zielono 

2. smakołyki 

3. zwierzęta 

4. lubię… 

5. poza domem 

 

8. Kryteria oceniania:  

• dopasowanie tematyczne fotografii do poszczególnych wyzwań, 

• pomysłowość ukazania tematu, 

• dobry poziom estetyczny zdjęcia (zdjęcie wyraźne, niezamazane). 

 

9. Organizatorzy Konkursu ogłoszą jego wyniki do 13.04.2022 r., publikując je na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku: sp57.edu.gdansk.pl oraz na Facebooku.  

 

10. Pamiątkowe dyplomy i upominki zostaną dostarczone przez organizatorów do szkół laureatów  

konkursu  przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

W razie pytań zachęcam do kontaktu: 

Wiesława Śnioch: w.snioch@sp57.edu.gdansk.pl 

mailto:w.snioch@sp57.edu.gdansk.pl


 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko prawnego opiekuna ucznia) 

…………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko ucznia) 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem międzyszkolnego konkursu 

„WIOSENNE – KREATYWNE WYZWANIE FOTOGRAFICZNE” i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

Wyrażam zgodę na udział nieletniego syna/córki ucznia/uczennicy klasy ………………..                            

szkoły …………………………………………………………………………………….                                       

w międzyszkolnym konkursie „WIOSENNE – KREATYWNE WYZWANIE FOTOGRAFICZNE” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 57 w Gdańsku im. gen. Władysława Andersa                          

w Gdańsku, zwanym dalej Organizatorem.                                                                                                                         

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na 

Organizatora i jednocześnie: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

„imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły” oraz zgodę  na rozpowszechnienie wizerunku osób 

uwidocznionych na zdjęciach  przez Organizatora konkursu w celu umożliwienia udziału w konkursie.  

Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej wycofania. 

……………………………………………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

Informacja wynikająca z art. 13 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                          

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). 

 

 


