
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika i Parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w

Nidzicy zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym pt. „Ścieżkami Jana Pawła II„ w

ramach obchodów Roku Świętego Jana Pawła II.

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Ścieżkami Jana Pawła II„ 

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Nidzicy 

Parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy

Cele konkursu:

1. Stworzenie możliwości zaprezentowania swych umiejętności w zakresie fotografii.
2. Uchwycenie w kadrze najciekawszych miejsc związanych z Ojcem Świętym.
3. Pielęgnowanie pamięci o papieżu Polaku.

Zasady konkursu:

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół podstawowych kl. 1- 8 z powiatu  nidzickiego. 
2. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek dowolnego formatu.
3. Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie: zgodnie z metryczką. 
4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane,
     nie brały udziału w żadnym konkursie oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich, a w 
     szczególności cudzych praw autorskich. 
5. Prace wraz z metryczką, oświadczeniem należy składać do dnia 30 września 2020r. 
    osobiście w Szkole Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Nidzicy lub listownie (decyduje 
    data stempla pocztowego) na adres:
              Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Nidzicy
              ul. Kopernika 1 
              13-100 Nidzica
             „Konkurs Fotograficzny”
6. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
7. Komisja oceni walory artystyczne, oryginalne zaprezentowanie własnej pracy w formie
    krótkiego jej opisu oraz autentyczność prezentowanych fotografii.
8. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
9. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje drogą elektroniczną.



 Uwagi organizatorów:

1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod 
uwagę).
2. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz 
niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. Organizator zastrzega sobie również prawo do 
wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
3. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania .
4. Do pracy obowiązkowo muszą być dołączone:
-  zgoda na przetwarzanie danych załącznik nr 1 
-  Metryczka załącznik  nr 2. 



Załącznik nr 1.

      Oświadczenie  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO** 

  w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w  Powiatowym  Konkursie 

Fotograficznym  „Ścieżkami Jana Pawła II„ organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w

Nidzicy .

 Imię i nazwisko dziecka, klasa :…………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w 

celach wynikających z regulaminu konkursu czyli publikację wizerunku w mediach, 

nieodpłatną publikację prac oraz innych czynności wynikających z organizacyjnych zasad 

konkursu.

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

 Podpis nauczyciela/osoby                                                         pieczęć  szkoły lub placówki

zgłaszającej pracę                                                             (w przypadku pracy indywidualnej podpis rodzica)

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), d) i e)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

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, zwanej RODO)



Załącznik nr 2  
 
Metryczka 

Imię i nazwisko
autora pracy

Szkoła

Imię i nazwisko
opiekuna

Kontakt do
opiekuna:

telefon i e-mail

Opis zdjęcia
(miejsce, obiekt…)

Pieczęć
szkoły

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.
c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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, zwanej RODO)     
 
………………………………………………
                       Podpis rodzica/opiekuna


