
Konkurs fotograficzny  

„Ja i tolerancja” 

Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu 

 pod hasłem „Ja i tolerancja”. 

Tegoroczny konkurs polega na uchwyceniu momentu/ sytuacji, która przedstawia zachowanie 

związane z tolerancją okiem obiektywu aparatu fotograficznego. 

 

1. Cel konkursu: 

- kształtowanie u uczniów postaw tolerancji, akceptacji i wyrozumiałości, 

- uświadomienie znaczenia tolerancji, 

- wskazywanie społecznie wartościowych postaw i zachowań. 

2. Regulamin konkursu: 

- Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia o wymiarach 15x21cm (format A5).  

Wydrukowane/ wywołane zdjęcie powinno ukazywać sytuacje, zdarzenie lub zachowanie 

związane z tolerancją. 

- Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie pracy: Tytuł zdjęcia, imię i nazwisko 

uczestnika, klasa, wiek oraz wypełniony załącznik nr 1 i załącznik nr 2. 

- Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów szkół 

podstawowych klas I-VIII oraz Oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

- Jeden autor może nadesłać jedną pracę. 

- Prace należy wysłać lub dostarczyć osobiście do organizatora konkursu do dnia 20.11.2018r. 

(prace wysłane muszą dotrzeć do wyznaczonego dnia): 

Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 

ul. Szreniawska 6 

62-051 Wiry 

woj. Wielkopolskie 

Z dopiskiem – Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Ja i tolerancja”  

 

3.Rozstrzygnięcie konkursu: 

 

- Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach Oddział Przedszkolny i klasy I-III oraz klasy  

IV-VIII. 

- Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu nadsyłania prac i pojawi się na 

stronie internetowej szkoły https://spwiry.edupage.org/ 

- Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 

 

4. Uwagi dodatkowe: 

- Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie w holu Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Wielkopolskich w Wirach. 

 



- Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac 

konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

- Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

- Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

- Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

Organizatorzy: 

Magdalena Baranowska, 

Katarzyna Kończal, 

Barbara Mazur, 

Patrycja Szamara-Nowak 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „Ja i tolerancja” 

ORGANIZOWANYM PRZEZ Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach. 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………………………………………………………(imię i nazwisko) w 

konkursie fotograficznym „Ja i tolerancja”. 

 

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. 

 

…………………                ……………………………………………………… 

Miejscowość i data                                  Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i 

zbieranie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w 

Wirach w celu udziału w konkursie, promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych 

zwycięzców, imienia i nazwiska oraz wizerunku, na stronie internetowej organizatora, w artykułach 

prasowych promujących /podsumowujących konkurs oraz publicznego odczytania powyższych 

danych podczas wręczania nagród. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie 

warunki o których mowa w art. 7 RODO,tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym 

czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz 

poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o 

tym, że dane zbierane są przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach, o celu 

ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie 

będą udostępniane innym podmiotom a mi przysługuje możliwość wycofania zgody w dowolnym 

momencie. 

 

 

        …………………………. 

  czytelny podpis uczestnika konkursu lub rodzica dziecka poniżej 13 roku życia. 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


