
 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

„POMORSKIE – FAJNA PRZYGODA” – VI EDYCJA 

 

 

 

I. Organizator 

 Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku. 

 

II. Cele konkursu 

  Upowszechnianie wiedzy oraz budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu. Promocja 

województwa pomorskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, w którym można przeżyć ciekawe 

przygody i miło spędzić czas. Rozwijanie wrażliwości i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie 

różnorodnych prac artystycznych  na określony temat. Prezentowanie twórczości dzieci. 

III. Warunki uczestnictwa 

• Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie fotografii na temat „Pomorskie – fajna przygoda”. 

• Konkurs ma charakter wojewódzki i jest skierowany do: 

- UCZNIÓW KLAS I-III  

1. Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie.  

2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jedną osobę. 

3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: 

pomorskie-fajnaprzygoda@wp.pl i wersji papierowej na adres Organizatora (pkt V Regulaminu). 

Zdjęcie powinno być w formacie A5, A4 lub 10x15, 13x18 bądź większym. 

4. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

•  dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania), 

•  numer telefonu, adres e-mail autora/rodzica, 

•  tytuł fotografii, 

•  plik JPG podpisany nazwiskiem, np. Kowalski, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny, 

•  data i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 14.02.2022 r.), 

•  w temacie należy wpisać: Szósta edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego – „Pomorskie- fajna 

przygoda”. 

- UCZNIÓW KLAS IV – VIII 

1. Uczestnik wykonuje 2 fotografie: jedną kolorową, drugą czarno-białą.  

2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jedną osobę. 

3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: 

pomorskie-fajnaprzygoda@wp.pl  i wersji papierowej na adres Organizatora (pkt V Regulaminu). 

Zdjęcie powinno być w formacie A5, A4 lub 10x15, 13x18 bądź większym. 

4. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

•  dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania), 

•  numer telefonu, adres e-mail autora/rodzica, 

•  tytuł fotografii, 
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• plik JPG podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem 

nadanym przez aparat fotograficzny, 

•   data i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 14.02.2022 r.) 

•  w temacie należy wpisać: Szósta edycja Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego – „Pomorskie- fajna 

przygoda”. 

IV Kryteria oceny pracy: 

•  zgodność tematu fotografii z tematyką konkursu (zdjęcie powinno zawierać element przygody oraz 

element krajobrazu województwa pomorskiego), 

•  oryginalne podejście do podjętej tematyki, 

•  wartość techniczna, 

•  wartość estetyczna, 

•  wartość artystyczna, 

•  kreatywność, 

•  w przypadku klas IV-VIII zdjęcia powinny do siebie nawiązywać, 

 

V. Termin i miejsce nadsyłania prac 

Pracę oraz wypełnioną Kartę Uczestnika (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) należy 

przesłać lub dostarczyć osobiście do 29 kwietnia 2022 roku, na poniższy adres (z dopiskiem: Szósta edycja 

Wojewódzkiego Konkursu „Pomorskie – fajna przygoda”): 

 

Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku 

ul. Radarowa 26 

80-298 Gdańsk 

tel. 058 / 349-56-69 

e-mail: pomorskie-fajnaprzygoda@wp.pl 

 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.  

2. Spośród nadesłanych prac Jury będzie oceniać pracę w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I-III  

i klasy IV-VII), które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

3. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną  

do 13.05.2022 r. 

6. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu odbędzie się w Szkole 

Podstawowej nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, ul. Radarowa 26 w dniu 20.05.2022 r. 
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Osoby do kontaktu w przypadku pytań odnośnie konkursu: Agata Markiewicz-Babło, Anna Ibrom, Łukasz 

Kuczyński, Mateusz Miernik; tel. 58 349 56 69 

e-mail: pomorskie-fajnaprzygoda@wp.pl  

  

VII. Uwagi dodatkowe 

1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.  

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

3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego 

rozdania nagród.  

4. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

VIII. Dane osobowe 

 

Zgodnie z Art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych autorów prac i ich rodziców oraz opiekunów będzie dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 82, ul. Radarowa 26, 80-298 Gdańsk. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępny jest pod adresem email: iodo@cdiap.eu 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (Art. 6. ust. 1. lit a. RODO). 

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu 

Fotograficznego „Pomorskie–fajna przygoda” – VI edycja. 

Dane osobowe zawarte w Karcie Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania autora pracy, klasa  

i szkoła, do której uczęszcza oraz telefon i e-mail autora/rodzica) zostaną usunięte po roku od zakończenia 

konkursu.  

Imiona, nazwiska oraz informacja o szkole zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły: sp82.edu.gdansk.pl bez określonego terminu ich usunięcia – 

ich przetwarzanie zostanie zakończone, gdy informacja o Konkursie zostanie usunięta z wyżej wymienionej 

strony internetowej. 

Dane osobowe zawarte w Karcie Uczestnika nie będą przetwarzane przez podmioty przetwarzające ani 

udostępniane innym podmiotom, natomiast dane osobowe wskazane w pkt. 4. mogą być przetwarzane przez 

podmiot przetwarzający zajmujący się utrzymaniem strony internetowej sp82.edu.gdansk.pl 

Przysługują Państwu następujące prawa: 

Prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

Prawo do wniesienia sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania; 

Prawo do przenoszenia danych; 

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez skutku na dotychczasową legalność przetwarzania); 

Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Niepodanie 

danych osobowych będzie skutkować wykluczeniem z konkursu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Pomorskie– fajna przygoda” – VI Edycja 

 

Karta Uczestnika 
Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Pomorskie – fajna przygoda”  

– VI edycja 
 

 

 

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

Klasa:  ..............................................................................................................................................................  

Adres zamieszkania:  .......................................................................................................................................  

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

Telefon (autora / rodzica):  ..............................................................................................................................  

E-mail (autora / rodzica):  ................................................................................................................................  

Szkoła (nazwa, adres, telefon):  .......................................................................................................................  

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

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

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

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu:  ...............................................................  

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

Akceptuję Regulamin Konkursu oraz potwierdzam zapoznanie się z informacjami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych zamieszczonymi w dziale „VIII. Dane osobowe” tego regulaminu. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu podanych wyżej danych osobowych 

na potrzeby przeprowadzenia wyżej wymienionego Konkursu.  

 

Wyrażam również zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych 

prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

 

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

 Miejscowość i data Podpis rodzica 

 


