
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

                         „Miejsca upamiętniające walki Polaków o niepodległość” 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 341, ul. Oławska 3, 

01-494 Warszawa, tel. 22 638 61 28. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów warszawskich szkół podstawowych. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Każda szkoła może nadesłać  do 2 fotografii. 

5. Prace należy nadsyłać jedynie pocztą elektroniczną. 

6. Prace w formacje JPG, w plikach nie przekraczających 1,5 MB należy nadesłać  

na adres konkurs.sp341@gmail.com w formie załączników do listu elektronicznego. 

7. Do zdjęć, jako załącznik należy przesłać następujące informacje: tytuł pracy, imię 

i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego etap szkolny konkursu, nazwę fotografowanego 

obiektu / miejsca, miejsce wykonania zdjęcia. 

8. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek dodatkowe znaki, cyfry 

(np. daty) będą dyskwalifikowane. 

9. Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie oryginalne, samodzielnie wykonane, 

nigdzie nie publikowane i nie nagradzane. 

10. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości         
lub w części, wykorzystanie przysłanych fotografii.  

11. Zdjęcia należy nadsyłać do 15 września 2018r. 

12.  Oceny zdjęć dokona jury powołane przez dyrektora szkoły. Decyzje jury 

są ostateczne. 

13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury i zaproszeni na rozdanie 

nagród. 

14. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków regulaminu. 

15. Wraz z przysłaną fotografią, każdy autor przesyła do organizatora podpisaną 

następującą klauzulę:  

16. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora konkursu „Miejsca 

upamiętniające walki Polaków o niepodległość”  w celach wynikających  z regulaminu 

tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych 

osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883z późniejszymi zmianami/  i nieodpłatnie 

przenoszą na organizatora prawo do wykorzystania prac dziecka  w publikacjach  

o których zdecyduje organizator”. 
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Załącznik nr 1 do Konkursu „Miejsca upamiętniające walki Polaków o 

niepodległość” konkurs multimedialny  

 
RODZAJ i TYTUŁ KONKURSU: 
…………………..……………………………………………………………..…………………………
….. 
 
UCZESTNIK: 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… Klasa: 
……………… 
 
SZKOŁA: 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Adres Szkoły: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
TYTUŁ PRACY: 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
OPIEKUN  UCZESTNIKA / nauczyciel/: 
 
Imię i nazwisko: 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
NAZWA FOTOGRAFOWANEGO  OBIEKTU / MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘĆ 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 
  
Działając w imieniu:  
................................................................................................... 

(imię i nazwisko ucznia /uczestnika konkursu) 
niniejszym oświadczam, co następuje: 
1) jestem uprawniona/uprawniony do złożenia niniejszego  oświadczenia 

2) zapoznałam /łem się z regulaminem konkursu „ Miejsca upamiętniające walki Polaków 

o Niepodległość”, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego 

postanowień, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy konkursowej oraz wizerunku 

uczestnika w intrenecie i w wybranych przez Organizatora konkursu mediach,  

a także na publiczne prezentowanie wizerunku i pracy konkursowej uczestnika  

na wystawach oraz w trakcie uroczystości o patriotycznym charakterze, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 

uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz w celach związanych  

z prezentacją jego pracy konkursowej podczas wydarzeń  

i uroczystości o charakterze patriotycznym, na warunkach określonych  

w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  

5) zgłoszona do konkursu praca jest wynikiem osobistej działalności twórczej uczestnika, 

przysługuje mu do ww. pracy ogół autorskich praw majątkowych 

 i osobistych, 

6) z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu uczestnik 

nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności przenosi na Organizatora  

autorskie prawa majątkowe do tej pracy na następujących polach eksploatacji  

w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 

a) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności  
jej publiczne prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie  
i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką  
i w dowolnej liczbie egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych, 

c) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy konkursowej w tym  
 w szczególności wprowadzanie pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, 

przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem internetu, 
c) z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu uczestnik  

wraz z autorskimi prawami majątkowymi do pracy konkursowej przenosi 
nieodpłatnie na Organizatora wyłączne prawo do opracowywania pracy 
konkursowej oraz zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego  
do ww. pracy. 

 
.........................................................................   

(miejscowość, data)   
                                                                          

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

(podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego* uczestnika konkursu) 

 

 
* Za przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej – uczestnika konkursu – uważa się 
rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego. 


