
Konkurs fotograficzny: 

„ Moje ulubione miejsce poprzez cztery pory roku”. 

 

Regulamin  

 

§ Cele konkursu 
 

 

1. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej. 

2. Dostrzeganie niezwykłych detali przyrody w czasie mijających  pór roku. 

3. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania i ukazania piękna 

naturalnego. 

4. Propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

 

§ Organizator konkursu 
 

1.Organizatorem konkursu jest: 

 Gminna Biblioteka Publiczna Nowosolna , ul. Brzezińska 288; 92-776 Łódź 

 

§ Zasady szczegółowe konkursu 

 
1. Konkurs jest skierowany do uczniów kl. IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy 

Nowosolna oraz Szkoły Podstawowej Nr 202 im. Jana Pawła II. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia tego samego miejsca w 

każdej porze roku. 

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 4 zdjęcia – 1 zdjęcie do jednej pory 

roku. 

4. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami.  

5. Do konkursu nie można zgłaszać prac biorących udział w innych konkursach. 

6. Do konkursu nie będą dopuszczone prace ,które mogą ona naruszać prawa osób 

trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa do wizerunku , zawierające treści niezgodne 

z prawem lub dobrymi obyczajami.  

7. Organizator nie oddaje prac zgłoszonych do konkursu.  

8. Format fotografii zgłoszonych do konkursu to: 15x21 cm . 

9.  Praca powinna być przygotowana w postaci portfolio 

10. Rodzice lub opiekunowie dziecka wyrażają na piśmie zgodę na opublikowanie imienia 

i nazwiska dziecka oraz zwycięskich prac na portalu społecznościowym facebook biblioteki i 

w mediach lokalnych. 

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane. 

12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem i jej ostateczna interpretacja 

należy do Jury i Organizatora konkursu.  

 

§ Termin i miejsce składania prac 

 
1. Prace należy złożyć do 06 listopada 2023r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej 

Nowosolna, ul. Brzezińska 288; 92-776 Łódź. 

2. Prace złożone po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie 

będą oceniane. 

3. Do prac należy dołączyć tytuł pracy, miejsce jej wykonania, imię i nazwisko ucznia, 

klasę, szkołę oraz dane kontaktowe (telefon i e-mail). 

4. Do zgłaszanych prac należy dołączyć klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka, popisaną przez rodzica/opiekuna prawnego. 

Wzór w/w zgody stanowi załącznik nr1 do niniejszego regulaminu. 

 



§ Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 13-20.11.2023r. 

2. Oceny zgłoszonych prac  dokona Jury,  powołane przez Organizatora. 

3. Nagrody otrzymają zwycięzcy - I, II, III miejsca. 

4. Uczestnicy nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o 

wynikach konkursu i terminie odbioru nagród. 

5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani będą do podpisania protokołu o 

otrzymaniu nagrody rzeczowej. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na facebooku biblioteki. 

7. Wszystkie prace konkursowe będą prezentowane na stronie facebook Organizatora oraz 

będą wyeksponowane  w siedzibie biblioteki. 

 

§ Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia konkursu. 

2. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatora z dostarczonych prac. 

3. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za prace oraz zastrzega sobie prawo 

natychmiastowej dyskwalifikacji pracy w przypadku naruszenia regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr1 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, 

publikację jego imienia i nazwiska oraz wykonanej pracy w przypadku wygranej 

na portalu facebook biblioteki i w mediach lokalnych : 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika, kl., szkoła) 

 

Przez organizatora konkursu „Moje ulubione miejsce poprzez cztery pory roku” 

Gminną Bibliotekę Publiczną Nowosolna 

ul. Brzezińska 288; 92-776 Łódź 

 

 

 

Klauzula zgody 

 
Dane będą przetwarzane do czasu realizacji powyższego celu lub czasu wyrażenia przez 

rodzica lub opiekuna dziecka sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych 

osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna Nowosolna, ul. Brzezińska 288; 92-776 Łódź. 

Podane dane będą przetwarzane zgodnie z Art.6 pkt.1lit.a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na 

podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest 

całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości 

osiągnięcia celu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu oraz przez 

okres wynikający z przepisów prawa. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do 

przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność prawem przetwarzania, przed wycofaniem zgody. Skorzystanie z przysługujących 

mi praw dotyczących przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie maila na 

adres : gbpnow@vp.pl 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

                                      ( Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna ) 
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