
   
 

REGULAMIN 
Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego  „Wakacje w obiektywie”  

        pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty 
 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów, studentów i nauczycieli zajmujących się 
amatorsko fotografią. 

 
Cel: dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, 
oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą. 

 
 

1. Organizatorem konkursu jest  Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Hymnu 
Narodowego, ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk, tel. 58 303 30 30  

2. Konkurs przebiega w trzech etapach: 
 I etap - szkolny odbędzie się na terenie każdej szkoły biorącej udział w konkursie. Komisja szkolna 

oceni i wybierze najciekawsze prace. 
 II etap – rejonowy - powołana komisja konkursowa wybierze maksymalnie dwie prace 

spośród przesłanych przez komisje szkolne. 
 III etap – wojewódzki - kapituła konkursu oceni nadesłane prace według ustalonych 

kryteriów, wyłonieni zostaną laureaci. 
3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w wersji elektronicznej. 
Zdjęcia można nadsyłać również w zestawach, przy czym jeden zestaw traktowany będzie jako 
jedna fotografia.  
4. Każde ze zdjęć musi spełniać następujące warunki techniczne: 

a) rozmiar min. 2560 x 1920 pixeli, 
b) rozdzielczość min. 72 dpi, 
c) format pliku: JPG,  

5. Zdjęcia mogą być czarno - białe lub barwne.  
6. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w ostatnich dwóch latach (nie starsze 

niż z 2016 r.), dotąd nie biorące udziału w żadnym konkursie.  
7. Zdjęcia należy opisać w następujący sposób:  
 imię, nazwisko, wiek autora 

 tytuł pracy 

 nazwa, adres placówki oświatowej, numer telefonu  
8. Zdjęcia należy nadsyłać do 29.10.2018r. na adres wakacjewobiektywie1@wp.pl, lub 

splingwista@oswiatalingwista.eu wraz z kartą zgłoszenia (zał.1)  
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.11.2018 r. 
Wyniki pojawią się na stronie Organizatora po godz. 17.00  
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

 
10. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania 

zdjęć na stronie internetowej Organizatora konkursu.  
11. Laureaci: I, II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.   
12. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:  

 szkoła podstawowa – klasy I-IV 

 szkoła podstawowa – klasy V-VIII 

 gimnazjum- klasa III  
 szkoły ponadgimnazjalne, studenci, nauczyciele 

 
13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz               

w celach marketingowych.  
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Załącznik 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY  
WAKACJE W OBIEKTYWIE 

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

 

AUTOR PRACY  

Imię ………………………………………. Nazwisko………………………………………………………  

Rok urodzenia …………………................. klasa ……………. 

OPIEKUN PRAWNY  

Imię …………………………………………………. Nazwisko ……………………..  

Tel. …………………… 

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                       

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Oświata–Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o. o. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych Tomasz Zaremba iod@oswiatalingwista.eu. Celem przetwarzania jest rozwijanie 

uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie 

płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia 

uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów                                  

i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe 

będą przetwarzane zgodnie z  regulaminem konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 

danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do 

swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

OŚWIADCZENIE  

Podpis rodzica  na karcie zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na uczestnictwo dziecka  w konkursie i na 

przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu oraz na publikację wyników konkursowych w Internecie. 

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

podpis autora pracy                                        podpis opiekuna prawnego 

PLACÓWKA(SZKOŁA)  

Pełna nazwa placówki ………………………………………………………………………………………  

Ulica ………………………………………kod ………………miejscowość ……………………  

Tel. ………………………………………… e-mail …………………………………………  


