
Regulamin Gminnego konkursu czytelniczo – fotograficznego 

„Czytaj i rozwiń skrzydła wyobraźni” 

I. ORGANIZATOR:   Zespół Szkół w Zabawie 

 

II. CELE KONKURSU: 

1. Popularyzacja czytania jako sposobu spędzania wolnego czasu. 

2. Kształtowanie kultury czytelniczej. 

3. Zainteresowanie sztuką fotografowania. 

4. Propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 

5. Inspirowanie twórczych poszukiwań. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

 

Konkurs adresowany jest do  uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej  oraz III gimnazjum  

w gminie Radłów. 

 

IV. ZASADY I WARUNKI  UCZESTNICTWA 

1. Każdy  uczestnik może złożyć od 1 do 2 fotografii 

2. Fotografie należy składać do 17 kwietnia 2019 r. w postaci: 

nośnika elektronicznego (CD, DVD). Każda płyta musi być podpisana 

imieniem i nazwiskiem uczestnika, w zaklejonej kopercie  

z dopiskiem nazwy konkursu. 

 

3. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnictwa . 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac  

o niskiej jakości technicznej, nie związanych z tematem konkursu oraz autorstwa 

więcej niż  jednej osoby. 

5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych 

fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno 

– reklamowych. 

V. SPOSÓB REALIZACJI 

Uczestnik konkursu przygotowuje zdjęcie,  



 na którym jest osoba wystylizowana na ulubioną postać literacką – wybranego 
bohatera książki lub  

 które zawiera elementy pozwalające powiązać go z tematyką książki i bohatera np.: tło.  

 

VI. KRYTERIA OCENY FOTOGRAFII KONKURSOWEJ 

 

Jury będzie brało pod uwagę: 

1. Wizualizację pasji czytania i miłości do książek. 

2. Pomysłowość. 

3. Walory artystyczne i estetyczne. 

4. Ujęcie i nawiązanie do tematu. 

5. Tytuł pracy nawiązujący do tematyki zdjęcia. 

VII. ROZWIĄZANIE KONKURSU 

Spośród zebranych prac jury wyłoni 3 zwycięzców w każdej kategorii IV-VI SP i VII – VIII 

+ klasa gimnazjalna. 

Ocena prac przez Jury nastąpi 25 kwietnia 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna. 

Wręczenie nagród odbędzie się 30 kwietnia 2019 r. (O dokładnym terminie zainteresowani 

zostaną powiadomieni telefonicznie). 

VIII. Kontakt:  

Zespół Szkół w Zabawie 

Zabawa 6, 

33-133 Wał – Ruda 

e-mail: zszabawa@op.pl 

tel: 14 622 60 81 

 

 

 

 

 

 

mailto:zszabawa@op.pl


Karta zgłoszenia 

 

Imię i nazwisko autora: ….......................................................................................................... 

Klasa…………………………………………. 

Dane szkoły (pieczątka szkoły)……………………………………………………………………. 

Szkolny opiekun konkursu…………………………………………………………………………. 

Tytuł fotografii i tytuł książki: 

1. …......................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

Uczestnik konkursu oświadcza, że:  

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,  

b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na 

rozpowszechnianie ich wizerunku,  

c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na 

rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) w tym 

szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, 

udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania 

do obrotu,  

d) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,  

e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania (dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji 

konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) 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 RODO); 

 

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

  Podpis opiekuna                            Podpis uczestnika 

 



ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA  

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE 
                     Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 

 

……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka  oraz klasa szkoła**) 

 

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku, głosu oraz imienia i nazwiska dziecka przez Zespół 

Szkół w Zabawie, zwane dalej „Zespołem”,  w celach uczestnictwa i promocji Gminnego konkursu 

czytelniczo – fotograficznego „Czytaj i rozwiń skrzydła wyobraźni” i, zwany dalej „Konkursem”.  

Poinformowano mnie, że: 

1)      administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół w Zabawie. Kontakt  

z Zespołem jest możliwy pod numerem telefonu 14 6226081 oraz lub adresem poczty 

elektronicznej zszabawa@op.pl.  

2)       kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji 

wskazanym w pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl; 

3)         dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) 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 

RODO; 

4)     Państwa   dane osobowe mogą być przekazane do: Urzędu Miasta i Gminy Radłów, 

Kwartalnika Radło. Publikacja na stronach www  urzędu. 

5)  dane nie będą przekazywane do państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

5)       dane osobowe będą przechowywane przez okres1 roku uczestników a dla laureatów                            

do uchylenia  zgody na ich przetwarzanie; 

6)       mam  prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania,  

7)     mam prawo do przeniesienia danych; 

8)     mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego Zespół dokona przed jej cofnięciem; 

9)    mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10)   podanie danych osobowych jest dobrowolne.                                                              

 

 Zabawa, dnia  ………………….  ………………………………………………… 

                                                                       (czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie) 

 

 

* skreślić niepotrzebne 

** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji dziecka 
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