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REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„MOJA MAŁA OJCZYZNA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE” 

I EDYCJA 

 

HONOROWY PATRONAT: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka 
 

PATRONAT MEDIALNY: Radio Lublin S.A 
 

 

 

 

 

 

„Moja Mała Ojczyzna – Województwo Lubelskie” 
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PARTNERZY KONKURSU: 

Foto - Studio www. sarzynscy.pl, 
 

Fotografia Bella Bella 
 

 
 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów uczęszczających do świetlic 

szkolnych w województwie lubelskim do wzięcia udziału w konkursie 

fotograficznym : „MOJA MAŁA OJCZYZNA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE”. 

 

 
Konkurs adresowany jest do młodych twórców lubiących odkrywać nieoczywiste 

wymiary rzeczywistości, którzy podejmą wyzwanie odnalezienia wizualnego 

odzwierciedlenia swoich artystycznych interpretacji/wizji na temat 

województwa lubelskiego przy użyciu fotografii. 

http://www/
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CELE KONKURSU: 

• rozwijanie osobistych zainteresowań; 

• kształtowanie świadomości obywatelskiej, historycznej oraz patriotycznej 

uczniów w oparciu o poznanie przeszłości miasta i regionu; 

• zachęcanie młodych artystów do samodzielnego kreowania, rozwijania 

umiejętności obserwacji otoczenia oraz pobudzanie wrażliwości 

artystycznej; 

• ukazanie sztuki fotografii w bogatym kontekście obrazowania, która łączy 

tradycyjne techniki fotograficzne z nowoczesnymi sposobami obrazowania. 

REGULAMIN KONKURSU : 

 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III i wychowanków świetlic 

szkół podstawowych województwa lubelskiego. 

2. Kategorie konkursu: 

• Pomniki bohaterów województwa lubelskiego, 

• Województwo Lubelskie – moje najpiękniejsze miejsce, 

• Narodowe święta majowe –  obchody  widziane  oczami  dzieci,  wyrażone 

w fotografii. 

3. Fotografia powinna być wykonana indywidualnie (prace grupowe nie będą 

oceniane). 

4. Format zdjęcia: 13 x 18. 

5. Opis zdjęcia (miejsce, w którym zdjęcie zostało wykonane). 

6. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie. 

7. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) 

wypełnioną  pismem  drukowanym:  imię   i   nazwisko  ucznia,  klasa,  imię  

i nazwisko opiekuna, adres szkoły, adres e-mailowy, telefon kontaktowy 

oraz podpisane oświadczenie przez rodzica/prawnego opiekuna 

(Załącznik nr 2). 

8. Zdjęcia pozostają własnością organizatora konkursu. 
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9. Na zgłoszenia czekamy w terminie od 04.05.2021r. do 19.05.2021r. 

(decyduje data stempla pocztowego). Prace należy dostarczyć drogą 

pocztową na adres: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka 

Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin. 

9A. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ZWIĄZANA Z SARS-CoV-2 

uniemożliwi przekazanie prac drogą pocztową, organizator dopuszcza 

możliwość przesłania zdjęć drogą e-mail, na podane adresy kierownika 

świetlicy: (j.gandecka@sp16.lublin.eu) , (jgandecka@o2.pl) 

 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły: 

www.g16-lublin.eu dnia 31.05.2021r. 

 

UWAGA!!! 

JEŚLI SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA 

ZWIĄZANA Z SARS-CoV-2 uniemożliwi realizację konkursu 

w określonym w/w terminie, organizator dopuszcza zmianę 

terminów nadsyłania prac i ogłoszenia wyników . 

Ewentualna zmiana terminu zostanie podana na stronie internetowej 

Szkoły. 

11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają upominki i dyplomy, 

zaś nauczyciele otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. 

12. Nagrodzone  prace  umieszczone  zostaną   na   wystawie   zaprezentowanej 

w Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. Zostaną one 

również umieszczone na stronie internetowej Szkoły. 

mailto:j.gandecka@sp16.lublin.eu
mailto:jgandecka@o2.pl
http://www.g16-lublin.eu/
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KOORDYNATORZY KONKURSU: 

1. Jolanta Gandecka - kierownik świetlicy 

tel.608075435(j.gandecka@sp16.lublin.eu) ( jgandecka@o2.pl) 

2. Katarzyna Waryszak (k.waryszak@sp16.lublin.eu) 

3. Agnieszka Mróz – Aftyka ( a.mroz-aftyka@sp16.lublin.eu) 

4. Anna Paprocka (a.paprocka@sp16.lublin.eu) 

5. Diana Wolska (d.wolska@sp16.lublin.eu) 

6. Katarzyna Mazurek (k.mazurek@sp16.lublin.eu) 

7. Klaudia Jarząbek (k.jarzabek@sp16.lublin.eu) 

Telefon do Szkoły  81 7415992; 4438530 w.200 

mailto:j.gandecka@sp16.lublin.eu
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Załącznik nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„MOJA MAŁA OJCZYZNA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE” 

I EDYCJA 

Imię i nazwisko uczestnika, klasa: 

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

Nazwa i adres szkoły: 

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

Telefon i e-mail do szkoły 

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

Opis zdjęcia (miejsce, w którym zdjęcie zostało wykonane) 

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

 
Imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna: 

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

 
(e-mail nauczyciela opiekuna) ………………………………………………………………………..….. 

 
Oświadczam, że powyższe dane podałam/em dobrowolnie, zgodnie ze stanem 

faktycznym, a o wszelkich zmianach zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie. 

Składając niniejszą Kartę, akceptuję warunki uczestnictwa określone w ww. 

Regulaminie. Oświadczam jednocześnie, że osoby, których dane zostały podane  

w    Karcie,    posiadają    wiedzę    o    wszelkich    okolicznościach    związanych     

z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 
………………………………………………….. 

(data i podpis nauczyciela) 
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Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, 

WIZERUNKU I NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „MOJA MAŁA OJCZYZNA - 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE” I EDYCJA 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………….……………………….. 
 
Wiek, klasa ………………………………………………………………………...……………………………... 

 
Szkoła………...……………………………………….……………………………………………………………. 

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

 
Adres email rodzica/prawnego opiekuna uczestnika 
konkursu…………………………………………………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka (w tym wizerunku), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 13 ust. 

1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 osobowych) (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1) – „RODO” w związku z art. 

33 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. 2020 poz.910 

ze zm.). 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina 

w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin. 

2. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym 

do realizacji konkursu. 

3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
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odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych lub 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie dalszego 

postępowania. 

Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka 

będą  wykorzystywane  w  celu  prezentacji  informacji  związanych  z  udziałem 

w konkursie. 

Oświadczam,    że     zapoznałam/-łem     się     z     Regulaminem     konkursu 

i akceptuję go. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest autorstwa 

uczestnika konkursu i wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich 

praw na zasadach wyłączności na rzecz Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka 

Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2, 20-853 Lublin, na czas nieograniczony, 

obejmujący prawo do wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania 

oraz wykorzystywania, a w szczególności w mediach, lokalnej prasie, na stronie 

organizatorów. 

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

(miejscowość i data )  (Czytelny podpis 

rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika) 


