
POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY  

„FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA  
I JAK JE ZNALEŹĆ W MUZEUM” 

W ROKU SZKOLNYM 
2020/2021 

 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

§ 1 
 

1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa 
Piłsudskiego we Wrocławiu (dla szkół podstawowych), Szkoła Podstawowa 
nr 10 we Wrocławiu (dla szkół ponadpodstawowych)  i Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu. 

2. Organizatorami konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej nr 8 we 
Wrocławiu jest: p. Iwona Polak, z ramienia Szkoły Podstawowej nr 10 we 
Wrocławiu p. Anna Iwaszków - Prędka. 

3. Organizatorami konkursu z ramienia Muzeum Narodowego  we Wrocławiu 
są: p. Aleksandra Ziemlańska i p. Grzegorz Wojturski. 

4. Celem konkursu jest: pobudzenie wrażliwości estetycznej, poznawanie 
dzieł malarskich i ich twórców , wzbogacanie wiedzy o kierunkach w sztuce 
i  technikach tworzenia dzieł artystycznych, rozwijanie kreatywności 
i umiejętności z zakresu fotografii oraz odczytywania dzieła malarskiego. 

 
§ 2 

 
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej i szkoły 

ponadpodstawowej z Wrocławia i powiatu wrocławskiego. 
2. Praca może przedstawiać postać lub grupę osób, natomiast organizatorzy 

konkursu ustalają, że zdjęcie ma jednego autora, który jest jego twórcą. 
Autor zdjęcia może, ale nie musi pojawiać się na fotografii. 

3. Konkurs rozegrany zostanie w trzech grupach wiekowych: 
            I– uczniowie klas IV – VI, 
            II - uczniowie klas VII– VIII, 
            III – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
 

§ 3 
 



1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:  
            I etap  - konkurs w macierzystych szkołach (do 14 lutego 2021 r.); 
            II etap - do 20 najlepszych szkolnych prac fotograficznych należy przesłać     

zgodnie z wymogami opisanymi w paragrafie 4 punkt 2. 
Uwaga! Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu.  

            Jury ze wszystkich nadesłanych prac wyłoni 10 zdjęć z każdej kategorii 

wiekowej, które przejdą do  finału konkursu (do 25 lutego 2021 r.); 

            III etap – finał konkursu - z 10 wybranych w każdej kategorii wiekowej 

zdjęć  jury wybierze najlepsze prace (wyróżniające się kreatywnością, 

oryginalnością ujęcia, wyborem tematu pracy, troską o detale, estetyką)  i 

ustali zwycięzcę: I, II i III miejsca ( do 5 marca 2021 r.). 

2. Nagrody:  
             - na I etapie regulamin nagród, wysokość nagród oraz fundatorów ustala 

szkoła,                                                                                                                                           

- laureatom III etapu /finał/ – nagrody fundują organizatorzy konkursu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publicznego 
wykorzystania nadesłanych prac (upublicznienie nazwiska autora tylko za 
jego zgodą  prawnych opiekunów). 

4. Konkurs polega na przygotowaniu fotografii inspirowanej wybranym 
obrazem  ujętym na liście konkursowej. 

5. Lista obrazów znajduje się w załączeniu do regulaminu (załącznik nr 1). 
 
 

6. Kryteria oceny: 
 nawiązanie do wybranego dzieła z listy obrazów, 
 ciekawe, inspirujące, oryginalne ujęcie tematu. 
 kreatywne podejście, 
 estetyka pracy, 
 troska o detale, 
 staranna technika wykonania. 

7. Fotografia może być czarno- biała lub barwna; format ( jpg, png, jpeg). 
8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Nie będą pod uwagę brane prace 

noszące ślady wyraźnej ingerencji graficznej (np. kolaż i fotomontaż). 
Dopuszczalne jest kadrowanie, korekcja jasności, koloru i kontrastu, 
konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii. 

 
§ 4 



 
1. Prace ze szkół podstawowych należy przesłać na adres emailowy: 

iwonapolak35@wp.pl                                                                                                                     
Prace ze szkół ponadpodstawowych należy przesłać na adres emailowy: 
ania.ip@tlen.pl 

2. Pracę należy opatrzyć godłem czyli pseudonimem autora (nazwać 
nadesłany plik ). 

3. Do pracy należy dołączyć (w emailu ) informacje zawierające: imię i 
nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, adres email i numer telefonu do 
szkoły, klasę, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, telefon kontaktowy i 
adres email nauczyciela – opiekuna oraz imiona i nazwiska osób 
uwidocznionych na fotografii. 

4. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku 
(załącznik nr 2). Brak zgody oznacza rezygnację z konkursu. Zgodę można 
przesłać tradycyjną pocztą lub przesłać jej skan na adres emailowy: 
iwonapolak35@wp.pl (dla szkół podstawowych), ania.ip@tlen.pl (dla szkół 
średnich). 

5. Termin nadsyłania prac upływa 14 lutego 2021 r. 
 

 
§ 5 

 
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest na 13 marca 

2021 r. o godz. 14.00  w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.  
2. Osoby nagrodzone i/lub ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą 

mailową do dnia 8 marca 2021 r. 
3. Laureatami Powiatowego Konkursu Fotograficznego  „Fantastyczne 

zwierzęta i jak je znaleźć w muzeum” zostają uczniowie, którzy zajęli 1, 2 i 
3 miejsce w Konkursie 

4. Poza laureatami wybranymi przez jury dla jednego z autorów prac 
przewidziana jest nagroda publiczności. 

5. Przewiduje się wręczenie dyplomów gratulacyjnych i upominków dla 
autorów prac. 

6. Prace po zakończeniu konkursu nie podlegają zwrotowi. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego, publicznego 

wykorzystywania nadesłanych prac. Przesłanie pracy jest równoważne z 
przekazaniem organizatorom praw autorskich do fotografii. 

8. Prace laureatów będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

mailto:iwonapolak35@wp.pl
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9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają: organizatorzy 
konkursu i jury. 

10. Pytania i wątpliwości można kierować do p. Iwony Polak na e-mail: 
iwonapolak35@wp.pl. 

11. Organizatorzy konkursu zastrzegają są prawo zmian w regulaminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Potwierdzam swoją zgodę na udział ………………………………..……………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika)  

w Powiatowym Konkursie  Fotograficznym  „FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA  
I JAK JE ZNALEŹĆ W MUZEUM” 
 
 
 

mailto:iwonapolak35@wp.pl


__________________________ 

                 (miejscowość i data) 

 

 

________________________________ 

Podpis uczestnika   

 
________________________________ 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(wymagany jeżeli uczestnik jest 
niepełnoletni) 

 

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku 

 

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

(imię i nazwisko uczestnika) 
 

utrwalonego w postaci  zdjęć i filmów, z przeprowadzenia  Powiatowego Konkursu Fotograficznego 
„FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA I JAK JE ZNALEŹĆ W MUZEUM” 
 
Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatorów oraz na profilach 

Organizatorów na portalu Facebook. 

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do 

Organizatorów. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność 

działań podjętych przed cofnięciem zgody. 

 

________________________________ 

Podpis uczestnika   

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(wymagany jeżeli uczestnik jest 

niepełnoletni) 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA ZAMIESZCZENIE WYNIKÓW 
 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów Konkursu 

https://zsp3wroclaw.szkolnastrona.pl/, https://sp8wroc.edupage.org oraz https://mnwr.pl/ wyników 

mojego dziecka 

https://sp8wroc.edupage.org/


 

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

(imię i nazwisko uczestnika) 
 

uzyskanych w finale konkursu w roku szkolnym 2020/2021. 

 

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(wymagany jeżeli uczestnik jest 

niepełnoletni) 



Klauzula informacyjna 

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w Powiatowym Konkursie  
Fotograficznym „ Fantastyczne zwierzęta i jak je  znaleźć w muzeum” są  Szkoła Podstawowa nr 
8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu, ul. Kowalska 105, 51-424 Wrocław oraz Szkoła 
Podstawowa nr 10 we Wrocławiu, ul. Inflancka 13, 51-354 Wrocław. 
 

Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub 

tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, 

w celu wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na 

publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego 

Organizatora.   

 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania 

Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby 

promocji Konkursu oraz jego Organizatorów będą przetwarzane przez czas swojej przydatności 

dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze 

przetwarzanie. 

 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego 

danych przez Organizatorów. 

 

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Szkoła Podstawowa 

nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu , ul. Kowalska 105, 51-424 Wrocław  lub mailowo na 

inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 
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