
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
 

„MOJA RODZINA W OBIEKTYWIE” 
 
 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 34, 

im. Józefa Malewskiego, ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3 w Olsztynie. 
 
2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie rodzin uczniów i ich więzi rodzinnych 

poprzez fotografię 
 
3. Cele konkursu:  
 

popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego 

czasu w gronie najbliższych  
prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości artystycznej 

 
4. Sposób przeprowadzenia konkursu: 
 

oceniane będą prace zgodne z tytułem konkursu przesłane w formie elektronicznej 

każdy uczestnik zgłasza 1 fotografie 

 
format i rozmiar prac są dowolne  

 
prace konkursowe należy wysyłać na adres mailowy: roza1215@wp.pl, do 10 

czerwca 2022r. włącznie (piątek) wraz z oświadczeniem  
 

w tytule maila wpisujemy „Moja rodzina w obiektywie”, a treść maila powinna 

zawierać imię, nazwisko i klasę 
 
5. Kryteria oceny prac:  
 

oceniane będą zgodność fotografii z tematem konkursu, jasność przekazu, 

pomysłowość i oryginalność  
 

przysłane zdjęcia powinny prezentować temat konkursu w sposób 

interesujący i przyciągający uwagę 
 
6. Wyniki konkursu:  

 
organizator powoła Jury, które wyłoni zwycięzców konkursu  

 
w każdej kategorii zostaną wybrane prace , które zajmą 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienia  

 
w konkursie mogą brać udział fotografie do których dołączone jest oświadczenie 

o posiadaniu praw autorskich  
 

zdjęcia bez załączonego zaświadczenia będą zdyskwalifikowane 



udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby 

uczestniczące na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu 
 
 

oświadczenie jest dostępne do wydruku na stronie szkolnej  
 

o decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i 

drogą elektroniczną 
 
 

po ogłoszeniu wyników nagrody będą do odebrania w świetlicy szkolnej w budynku ,,A’’  
 

prosimy o przysyłanie zdjęć, które nie były wcześniej nigdzie publikowane  
 

nagrodzone prace zostaną opublikowane na facebooku i stronie szkolnej 



 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem SZKOLNEGO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO pt.: „MOJA RODZINA W OBIEKTYWIE” i akceptuję jego treść. 
 
2. Oświadczam, iż zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłaną przeze 
mnie fotografię wykonałem/łam osobiście* i posiadam do niej pełnię praw autorskich. 

 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez  
Organizatora w konkursie FOTOGRAFICZNYM 

pt. „MOJA RODZINA W OBIEKTYWIE” 

 

W celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 

z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

.................................................................. 

Podpis autora/opiekuna prawnego* 
 

 

Miejscowość, data: ........................................ 
 
 
 
 
 

 

* niepotrzebne skreślić 


