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Regulamin  
V Bielańskiego Konkursu Fotograficznego „Flora i fauna w obiektywie” 

 

1. Z ramienia organizatorów osobami odpowiedzialnymi są nauczyciele 

Szkoły Podstawowej nr 77: 
 
mgr Anna Stodulska – kierownik świetlicy; 

mgr Barbara Skaczkowska – nauczyciel bibliotekarz. 

 

2. Cele konkursu 

 Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.  
 Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz 

indywidualnych zdolności twórczych.  
 Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania 

wolnego czasu.  
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów bielańskich szkół podstawowych klas I-

VIII. Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

 uczniowie klas I-IV; 

 uczniowie klas V-VIII. 

 

4. Tematyka prac 

Tematem konkursu jest przedstawienie w fotografii piękna otaczającej nas 

przyrody. 

 
5. Warunki udziału w konkursie 

 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. 

 Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe. 

 Na odwrocie każdego zgłoszonego zdjęcia należy umieścić imię, 

nazwisko, klasę oraz szkołę autora. 

 Do zgłoszonych prac konkursowych musi być dołączona czytelnie 

wypełniona karta zgłoszenia. 

 Prace uczniów będą zaprezentowane po zakończeniu konkursu na 

stronie internetowej szkoły w zakładce konkurs fotograficzny. 

 



6. Przebieg konkursu: 

I ETAP 

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do 19 listopada 2018 r poprzez 

wysłanie na adres szkoły wywołanych/wydrukowanych na papierze 

fotograficznym zdjęć w formacie 21 cm x 15 cm  wraz z wypełnioną kartą 

zgłoszenia. Jednocześnie należy drogą elektroniczną na adres 

konkursfoto@sp77.edu.pl przesłać oryginalne fotografie w formacie JPEG, 

podając w treści maila imię i nazwisko, klasę uczestnika oraz numer szkoły. 

Nadesłane prace uczestników konkursu zostaną zaprezentowane w Szkole 

Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9 w dniu 30 listopada 2018 r. 

 

II ETAP FINAŁOWY 

 
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 

www.sp77.edupage.org. 

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu doręczenia nagród drogą 

elektroniczną. 
 
 
7. Kryteria oceny 
 

 Walory merytoryczne – zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze. 

 Walory artystyczne – ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność. 

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu 
 

 Zdjęcia uczniów oceniać będzie jury w składzie: p. Anna Stodulska, 

p.Barbara Skaczkowska, p. Ewa Zwolak, p.Katarzyna Rafał. 

 Decyzje jury są ostateczne. 

 Jury wskaże 3 najlepsze zdjęcia w każdej kategorii wiekowej, których 

autorzy otrzymają kolejno tytuły oraz nagrody: 

‒ I miejsce w V Bielańskim Konkursie Fotograficznym – bon zakupowy 

o wartości 100 zł; 

‒ II miejsce w V Bielańskim Konkursie Fotograficznym – nagroda 

rzeczowa; 

‒ III miejsce w V Bielańskim Konkursie Fotograficznym – nagroda 

rzeczowa. 

 

 

 

http://www.sp77.edupage.org/


9. Postanowienia ogólne: 

 Zdjęcia złej jakości lub niezgodne z tematem nie będą dopuszczone do 

konkursu. 

 Nadesłanie zdjęć wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne  

z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw 

autorskich do nadesłanych na konkurs prac oraz wyrażeniem zgody na 

umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na szkolnej stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie. 

 Fotografie powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko, nie mogą 

być wcześniej publikowane w Internecie. 

 Fotografia musi być wykonana przez jedno dziecko (nie przyjmujemy prac 

zbiorowych). 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 
 

Sekretariat SP 77  
22 834 09 92  
506 211 892 

 

Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w konkursie. 

 

 

 

Życzymy POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta zgłoszenia 
 

V Bielańskiego Konkursu Fotograficznego 

„Flora i fauna w obiektywie” 

 
1. Wykonawca: (imię, nazwisko, klasa, wiek) 

 
..……………………………………………………………………  
..……………………………………………………………………  

2. Nazwa szkoły: 

 
..……………………………………………………………………  
..…………………………………………………………………… 

 
3. Opis fotografii (miejsce wykonania, co jest motywem zdjęcia, nazwa pliku dla wersji 

elektronicznej) 

 
Zdjęcie 1: ……………..………………………………………………………….  
…………………………………….……….……………………………………  
Zdjęcie 2: ……………..………………………………………………………….  
…………………………………….……….……………………………………  
Zdjęcie 3: ……………..………………………………………………………….  
…………………………………….……….…………………………………….  

4. Informacje administratora oraz oświadczenia rodzica (opiekuna) 

1) W trybie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej 
RODO, informuję: 
a) Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 77 w Warszawie, ul. Samogłoska 9, 

reprezentowana przez dyrektora. 
b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewa Felińska, tel. 604270401. 
c) Dane osobowe przetwarzane będą  w trybie art. 6 ust.1  lit. a RODO (zgoda osoby, której dane 

dotyczą) 
d) Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z konkursem i jego promocją 
e) Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej. 
f) Dane osobowe przekazywane będą następującym odbiorcom.  
g) Dane osobowe podane w ramach konkursu będą przechowywane przez okres 30 dni. 
h) Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

i) Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału  
w konkursie lub jego rozstrzygnięciu. 



j) Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez ………. nr …… w Warszawie, udzieloną w dniu ……………………. w celu 
……………………. Podpis osoby, której dane dotyczą. 

k) Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana (i) 
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

l) Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  
w zgodności z art. 77 RODO. 

 
Po zapoznaniu się z informacjami powyżej oraz treścią regulaminu konkursu, wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 6  ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 
2016r). 

 
 
…………........................................... 

 
                                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
2) Oświadczam, że fotografie przesłane na konkurs zostały wykonane samodzielnie przez moje dziecko 

i posiadam do nich wszelkie prawa.  
3) Po rozstrzygnięciu konkursu w terminie do 30 prace można odebrać u organizatora konkursu. 

Nieodebrane fotografie zostaną zarchiwizowane wraz z dokumentacją. 
 

 
.…………………                                                      …………........................................... 

 
              data                                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego     
    
   

 


