
 

 

III EDYCJA 

 MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO z cyklu „POZNAJEMY WARSZAWĘ“ 

 dla uczniów klas 4 – 7   

pt.: Pomniki konne wybitnych Polaków w Warszawie 

 

Organizatorem konkursu jest: 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 7 W WARSZAWIE 

 

Cele konkursu: 

 

1. Rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów szkół podstawowych. 

2. Poznawanie historii i promowanie miasta Warszawy. 

3. Poznawanie historii Polski oraz wybitnych Polaków. 

4. Upamiętnienie 100 -  lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

  

Tematyka konkursu:  wykonanie fotografii jednego wybranego pomnika konnego z wybitnym Polakiem  

w Warszawie. 
 

Regulamin 
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas IV - VII w Warszawie. 
2. Czas trwania konkursu: 09.04 -21.05.2018 r. 
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych wraz z kartą zgłoszeniową (zał. 1). 

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

1) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez 

uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, 

2) nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

3) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione, 

4) każdy uczestnik  zgłasza 1 fotografię przedstawiającą fotografowany obiekt, 

5) fotografia jest wykonana w kolorze, wydrukowana na papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm, 
6) z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagrodzone lub wystawiane, 

7) niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie, np.: korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp., 

8) do zdjęcia proszę dołączyć informację o fotografowanym obiekcie. 

5. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić metryczkę: 

1) imię i nazwisko autora oraz klasę, 

2) tytuł pracy, 

3) adres i nazwę szkoły uczestnika. 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres organizatora (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego).  
7. Termin składania prac upływa 21.05.2018 r. 
8. Nagrodzone prace będą eksponowane  na wystawie pokonkursowej ( szkolna gazetka, strona internetowa SP 321). 

9. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o sposobie przekazania nagrody.  



   

 
Zasady rozstrzygnięcia konkursu: 

  

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.05.2018 r. 
3. Komisja przyzna trzy nagrody  - I, II, III . 
4. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 
5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. 

 
Postanowienia końcowe: 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych 

osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora 

Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników 

konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu bez podania przyczyny. 

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.zsp7.warszawa.pl. 

 

 

 

                           

                                       Prace wraz z kartą zgłoszeniową proszę dostarczyć na adres: 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 

 ul. mjr. H. Dekutowskiego „Zapory” 3 

 01-493 Warszawa-Bemowo 

( z dopiskiem na kopercie ) Konkurs fotograficzny. 
                                  
                              

Osoby odpowiedzialne za konkurs: 
 

                                         

Wicedyrektor: Iwona Idzikowska 

Nauczyciele: 

 Beata Jankowska 

 Agnieszka Kossakowska – Lewaszow 

 Maria Miętus 

 Joanna Nowakowska 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA III EDYCJI KONKURSU 

POZNAJEMY WARSZAWĘ 

 

09.04.2017 -21.05.2018 
 

pt.: Pomniki konne wybitnych Polaków w Warszawie 

 

Organizator  Szkoła Podstawowa nr 321 w ZSP nr 7 w Warszawie 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika, klasa: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa, adres i telefon reprezentowanej placówki: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu: 

 

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

 

 

 

ZGODA RODZICA NA UCZESTNICTWO SYNA/ CÓRKI W KONKURSIE: 

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie 

uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział 

córki/syna zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu SP321 w ZSP nr 7  w 

Warszawie moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie 

uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie określonym 

w Regulaminie konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej 

pracy i do publikowania zdjęcia w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. 

 

 

 

Miejscowość i data:                                         Podpis rodzica /  opiekuna uczestnika konkursu: 

 

 

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

 

 

 


