
Konkurs: „Jesień w mieście” 

 

Organizatorem konkursu jest:  
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku 

Koordynatorzy: Aleksandra Najdek, Kamila Pawlak  

Cele konkursu:  

➢ budzenie zainteresowań pięknem przyrody,  

➢ propagowanie pasji fotografowania,  

➢ rozwijanie wrażliwości artystycznej,  

➢ prezentowanie twórczości uczniów w dziedzinie fotografii.  

 

Regulamin konkursu:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas I-III.  

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. Fotografie będące fotomontażem nie będą brane pod uwagę.  

3. Tematyka zdjęć powinna nawiązywać do polskiej złotej jesieni,  

barw i klimatów jesieni w mieście. 

4.O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa w 

skład której wchodzą organizatorzy konkursu. Komisja dokona wyboru miejsca I, II, 

III (ewentualnie wyróżnień). 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie.  

6. Zdjęcia przesyłamy w wersji elektronicznej: w formacie jpeg (jpg), podpisane: 

imieniem i nazwiskiem, klasą  

np. Jan_Kowalski_klasa3.jpg 

7. Wielkość zdjęcia nie powinna przekraczać 5 MB.  

8. Termin nadsyłania prac mija 23.11.2021r.  

9. Prace przesyłamy na MS Teams do nauczyciela: Aleksandra Najdek lub Kamila 

Pawlak.  

10. Pracę można oddać na płycie CD wraz z karteczką z imieniem, nazwiskiem oraz 

klasą.  

11. Wyniki zostaną ogłoszone 29 listopada 2021r. na stronie internetowej szkoły. 

12. Dla laureatów przewidziana została nagroda rzeczowa. 

13. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację: imienia i 

nazwiska uczestnika oraz prezentację pracy. 

14. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin  

oraz zapewnia, że:  

➢ posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone zdjęcie zostało 

wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiuje fotografii stworzonej przez inną 

osobę;  

➢ jeżeli wykorzystuje na swojej fotografii wizerunek człowieka to posiada zgodę tej 

osoby na nieodpłatną publikację jej wizerunku;  

➢ nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

 

 



Załącznik nr 1 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 

                                                                                

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

                                                                                        (miejscowość, data) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział  

 

..........................................................................................................................................., 

 (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

którego jestem prawnym opiekunem, w Szkolnym Konkursie Fotograficznym  

„Jesień w mieście " 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka 

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy i 

adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm). 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych 

formach utrwaleń. 

 

 

 


