
REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ Rodzinny kolaż- fotografia łącząca pokolenia” 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki , Łęczna 21-010 , ul. Szkolna 53 i ul. Marszałka Piłsudskiego 12. 

Cele konkursu:  

-  Budzenie zainteresowania historią i kulturą swojego miejsca nauki. 

- Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.  

- Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania fotografii jako artystycznej formy przekazu.  

- Rozwijanie wrażliwości artystycznej.  

Uczestnicy konkursu: 

Adresatami konkursu mogą być obecni uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej. 

Warunki konkursu: 

- Prace konkursowe mają przedstawiać  wielopokoleniowe rodziny, które uczyły się w naszej szkole 

(uczniowie, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ciocie i wujkowie), zaopatrzone w  komentarz (np. data, klasa, 

kogo przedstawiają fotografie, jakiego dotyczą wydarzenia : obóz, lekcja, wycieczka, uroczystość szkolna, 

itp.)  

- Praca-kolaż:  format  A3. 

- Ocenie podlegać będą: estetyka pracy, ciekawy sposób wykonania kolażu, prawidłowość tematyki. 

-  Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane.  

- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru prac do ekspozycji.  

-  Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie prac w celach promocyjnych.  

- Każda praca powinna być opatrzona kartą  zgłoszenia,  przyklejoną  na odwrocie pracy zawierającą:  

 imię i nazwisko autora, w przypadku ucznia klasę i wiek, telefon kontaktowy i adres e-mail.  

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.  

Uwaga: Rodzic / opiekun wyraża pisemną zgodę na udział dziecka w konkursie i zgodę na przetwarzanie 

danych; jednocześnie do pracy należy dołączyć wypełnione zgody rodziców/prawnych opiekunów( nie 

naklejać na pracę ). 



- Prace konkursowe należy dostarczyć do końca września 2021r.  (można przesyłać na adres szkoły: Szkoła 

Podstawowa nr 2, ul Szkolna 53,  21-010 Łęczna  lub przynosić osobiście) z dopiskiem na kopercie:  Konkurs 

Fotograficzny- „Rodzinny kolaż-fotografia łącząca pokolenia”. 

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na stronie internetowej naszej szkoły.  

- Autorzy  najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

− W przypadku wątpliwości lub dodatkowych informacji należy kontaktować się mailowo na adresy: 

beatakowalska@sp2leczna.pl , ewaczechowska@sp2leczna.pl 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie! 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

Konkurs Fotograficzny „ Rodzinny kolaż- fotografia łącząca pokolenia” 

Imię i nazwisko:................................................................................................................................................. 

Klasa i wiek w przypadku ucznia: ....................................................................................................................  

Telefon kontaktowy i adres e-mail: 

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

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE.  

Konkurs Fotograficzny  „ Rodzinny kolaż- fotografia łącząca pokolenia” 

Łęczna, dn. ........................................  

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na udział w konkursie.  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ............................................................................ w  Konkursie 

Fotograficznym „ Rodzinny kolaż- fotografia łącząca pokolenia” na zasadach określonych w regulaminie. 

Podpis rodzica / opiekuna ............................................................ ……………. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

(wypełnić w jeśli uczestnikiem konkursu jest uczeń) 

Data......................................Imię i nazwisko uczestnika konkursu................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji 

konkursu: „ Rodzinny kolaż- fotografia łącząca pokolenia”, promocji, informacji i publikacji materiałów 

konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 

poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) Oświadczam iż 

akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.  

Miejscowość ........................................        ................................................................. podpis rodzica /opiekuna 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

(wypełnić w jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba dorosła) 

Data.....................................Imię i nazwisko uczestnika konkursu................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji 

konkursu: „ Rodzinny kolaż- fotografia łącząca pokolenia”, promocji, informacji i publikacji materiałów 

konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 

poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) Oświadczam iż 

akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.  

Miejscowość ........................................                      .............................................................. podpis  

 

 


