
  Regulamin  
 

Międzyszkolnego Konkursu 

    

  Fotograficznego 

 

     Tradycyjny, polski stół świąteczny. 

 
        POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach uroczystych obchodów XIV edycji Europejskich Dni 

Dziedzictwa - KRASIENIN 2021. 

3. Koordynatorem konkursu jest p. Ewa Kołtunik, tel. 81 756-64-64 

4. Konkurs trwa od 30 marca do 20 maja 2021r.  

5. Uczestnicy konkursu wykonane zdjęcia przesyłają na adres mailowy koordynatora EDD 

koltunik@spkrasienin.pl. W temacie wiadomości należy wpisać MIĘDZYSZKOLNY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Tradycyjny, polski stół świąteczny”. 

6. Termin dostarczenia prac upływa 20 maja 2021 r. o godz. 10.00. Prace przesłane po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Celem konkursu jest: 

 wsparcie w rozwoju i doskonaleniu  zdolności artystycznych,  

 kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej, 

 promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. 

 

ZASADY KONKURSU 

1.Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych Gminy Niemce. Uczestnicy konkursu 

startują w następujących kategoriach wiekowych: 

 Klasy 1-3 SP 

 Klasy 4-6 SP 

 Klasy 7-8 SP 

2.Każdy uczestnik przesyła jedno zdjęcie. 

Zdjęcie powinno:  

 przedstawiać polski, biesiadny stół ze świąteczną zastawą, tradycyjnymi potrawami 

podawanymi podczas świąt lub innych uroczystości rodzinnych  oraz dekoracją stołu 

odpowiednią do danej uroczystości, 

 organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej. 

 wykonane samodzielnie, zdjęcie nie powinno być wcześniej nigdzie prezentowane lub 

publikowane, ani brać udziału w innych konkursach.  

 Razem ze zdjęciem należy przesłać następujące dane: nazwę szkoły, imię i nazwisko autora 

pracy, klasę, do której uczęszcza, kategorię wiekową, tytuł pracy oraz imię i nazwisko 

nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca. Dane należy zapisać w sposób 

czytelny – najlepiej drukowanymi literami. Karta informacyjna dołączana do pracy znajduje 

się w /Załączniku nr 1/. 

3.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora Konkursu Fotograficznego w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, 

mailto:koltunik@spkrasienin.pl


zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018 roku. Poprzez 

przekazanie prac na Konkurs uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo do wykorzystania 

prac we wszelkich możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz do reprodukowania prac 

w celach popularyzatorskich i promocyjnych.  

4.Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

realizacji i promocji niniejszego Konkursu.  

5.Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie  - (pkt 2 Zasady Konkursu)  - nie będą 

oceniane w konkursie. 

6.Wszystkie prace dostarczone na Konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie 

podlegają zwrotowi. 

 

SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘSKIEJ PRACY ORAZ FORMY NAGRODY 

1.Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu oceni przedłożone prace, przyznając: 

  W każdej kategorii miejsca od 1 do 3 lub ewentualnie wyróżnienia 

2.Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę takie elementy jak: 

 zgodność pracy z tematyką konkursu 

 walory artystyczne,   

 inwencję twórczą  

 estetykę pracy. 

3.Wykonane przez uczniów prace będą poddane ocenie np. przez nauczycieli kształcenia 

zintegrowanego, polonistę, wychowawcę świetlicy.  

4.Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

5.Prace fotograficzne wykonane w tym konkursie będę stanowić oprawę plastyczną EDD Krasienin 

2021. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 czerwca na stronie internetowej naszej szkoły. 

6.Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas podsumowania obchodów EDD Krasienin 

2021, które odbędą się w gmachu Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie w dniu 

17 września w godz. 11.00 – 13.00.   

Organizatorzy Konkursu 

Załącznik nr 1 

poniżej...  

 

                                                                                                                Załącznik nr 1 

Karta informacyjna dołączona do pracy 

 
(Tabelkę należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, niepotrzebne informacje skreślić, wyciąć i przykleić 

na odwrocie pracy) 

                

                                       Konkurs fotograficzny Tradycyjny, polski stół świąteczny                                                              

organizowany w ramach EDD Krasienin 2021 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KONKURSU  

 

 

 

NAZWA SZKOŁY (dotyczy uczniów ze szkół 

 



podstawowych naszej gminy) 

 
 

KLASA, DO  KTÓREJ  UCZĘSZCZA  UCZESTNIK  

 KONKURSU (dotyczy uczniów ze szkół podstawowych 

naszej gminy) 
 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA 

 

 

 

TYTUŁ PRACY 
 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA 

                                    PRACY 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że praca jest wynikiem mojej oryginalnej twórczości, mojej córki/mojego syna i nie 

narusza praw osób trzecich. Zapoznałem się z treścią regulaminu i wyrażam zgodę na udział mojej 

córki/ mojego syna w/w konkursie, a tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora Konkursu Plastycznego w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018r. 
Poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania 

prac we wszelkich możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz do reprodukowania prac 

w celach popularyzatorskich i promocyjnych. 

 

----------------------                                -------------------------------------------------   
        miejscowość i  data                                    (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna lub  

                                                            pełnoletniego uczestnika konkursu) 

 

* niepotrzebne informacje skreślić 

                             
 

 


