
Regulamin szkolnego konkursu  fotograficznego 

pt. „MOJA FLAGA” 

zorganizowanego z okazji obchodów  

Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

w SP 3 

 

1 . POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

• Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski przy SP 3  w Gliwicach. 

• Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. 

• Termin nadsyłania prac: od 25.04. do 30.04.2022r. 

 

2. CELE KONKURSU: 

• Wielozmysłowa stymulacja 

• Rozwijanie inwencji twórczej 

• Krzewienie patriotyzmu 

• Pobudzenie wyobraźni 

 

3. PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie. 

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach 

 

4. TERMINARZ 

• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 25– 30.04.2022 r. 

• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 05 – 10.05.2022 r. 

• wręczenie nagród i dyplomów: 31.05.2022 r. 

 

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza 

się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

 

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: skorzak@sp3gliwice.pl  

z dopiskiem „MOJA FLAGA”. 

 

7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi   

Załącznik nr 1. 

 

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa  

 

9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej 

niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. 

 

10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

 

mailto:skorzak@sp3gliwice.pl


11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

 

12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 

osoby. 

 

13. JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

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

Konkursu. 

 

14. KATEGORIE WIEKOWE NADSYŁANYCH PRAC: 

I – klasy 0 - III 

II – klasy IV- VIII 

 

15. PRACE KONKURSOWE BĘDĄ PODLEGAŁY NASTĘPUJĄCEJ OCENIE: 

• zgodność z tematyką konkursu 

• pomysłowość i oryginalność 

 

16. WYNIKI KONKURSU: 

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 

 

17. NAGRODY: 

• W każdej kategorii Komisja przyzna 3 miejsca. 

• Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom. 

Wybrane prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły. 

 

       Koordynator konkursu: 

                    mgr Marek Skórzak 

       mgr Magdalena Piwowarczyk 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ZAŁĄCZNIK nr 1 

   Klauzula informacyjna - Akceptacja regulaminu 

 

imię i nazwisko uczestnika……………………………………………. 

 

Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu oraz jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku autora pracy oraz rodzica/opiekuna na potrzeby konkursu. Poprzez podanie danych 

osobowych uczestnik oraz jego rodzic/opiekun wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas 

ogłoszenia wyników konkursu oraz  we wszystkich materiałach promocyjnych Organizatora. 

Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora, którzy zastrzega sobie możliwość                               

ich publikowania i powielania. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3  im. Arki Bożka w Gliwicach . 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 

rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

konkursu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie 

danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika 

narusza przepisy 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO).  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) 

poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych 

oraz ich poprawiania, usunięcia i przeniesienia,  jak również prawie wniesienia w każdym 

czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym z art. 15-20 RODO. Niniejszym 

oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie  

i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu fotograficznego „Moja flaga”.  

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika oraz danych osobowych na stronach 

internetowych Organizatora, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów 

związanych z promowaniem działalności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach. 

 

 ……………………………… 

Data i podpis rodzica / prawnego opiekuna 


