
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

ORGANIZATOR:  

 Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Poznaniu 

 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Poznaniu 

TEMAT: „Przebudzenie wiosny” 

Adresaci: 

 Uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Poznaniu 

Terminy: 

 Przesyłanie prac w formie elektronicznej przez mobiDziennik na 

adres opiekuna samorządu (A. Jarek-Kopczyk) – 6 kwietnia 2020r.  

 Rozstrzygnięcie konkursu – do 16 kwietnia 2020r. 

 

Cele konkursu: 

 Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań 

fotografią. 

 Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie 

do jego utrwalania w fotografii. 

 Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich 

rzeczywistości. 

 Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym 

żyjemy. 

 Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 

 Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

 



 

Tematyka konkursu: tematem zdjęć jest szeroko pojęte „przebudzenie 

wiosny”, które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele 

znaczeń. Wiosna to pora roku, podczas której świat przyrody budzi się do 

życia. Równocześnie jest to czas wiosennych porządków w domu i ogrodzie, 

podejmowania nowych wyzwań. Aura optymistycznie nastraja do 

rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania. Interpretacja tematu jest 

dowolna. Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń. 

Warunki konkursu: 

 Autor może nadesłać jedno zdjęcie. 

 Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe.  

 Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą:  

 Imię i nazwisko autora,  

 Klasę, 

 Tytuł pracy.  

 Uczestnik konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 

 Akceptuje niniejszy regulamin. 

 Jest autorem zdjęcia. 

 Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby 

biorącej udział w konkursie, nie mogą być plagiatem lub fragmentem 

jakichkolwiek innych prac. 

 

Kryteria oceny: 

 Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem. 

 Kreatywne i oryginalne podejście do tematu. 

 Pomysł autora na wykonanie zdjęcia. 

  Ciekawe ujęcia. 



Nagrody: 

 Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

 Wyniki konkursu umieszczone będą na stronie internetowej szkoły 

oraz wywieszone na tablicy informacyjnej.  

 Nagrody wręczone będą podczas uroczystości zakończenia roku 

szkolnego 2019/ 2020. 

 

Uwagi końcowe: 

 Konkurs jest bezpłatny.  

 Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.  

W skład komisji wchodzili będą przedstawiciele Samorządu, Rady 

Rodziców oraz nauczycieli. 

 Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody w dwóch 

kategoriach wiekowych: klasy I – IV oraz V – VIII. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji 

prac na terenie szkoły oraz na jej stronie internetowej. 

 Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia następującej 

treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania 

konkursowego.” 

 

oraz 

 

„Zezwalam na nieodpłatnie użycie i rozpowszechnianie mojej pracy w celu 

promowania konkursu fotograficznego pod nazwą: „Przebudzenie wiosny” 

 

 

 



Przetwarzanie danych osobowych.  

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. Makuszyńskiego z siedzibą                 

w Poznaniu, ulica Chojnicka 57. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl. 

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji czynności 

związanych z przeprowadzeniem konkursu szkolnego.  

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia udział w konkursie. 

 

5.  Każdy Uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

 

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska  jako uczestnika konkursu na 

stronie Organizatora: www.sp28poznan.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp28poznan.edu.pl/

