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Regulamin konkursu fotograficznego 

„Z jesienią za pan brat” 

 

Organizator:  

 Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie i Chociszewie 

Cel konkursu: 

Aktywizacja artystyczno – edukacyjno – ekologiczna dzieci przedszkolnych ze wskazaniem na: 

 prezentację bogactwa i różnorodności przyrody w lokalnym krajobrazie 

 rozbudzenie dziecięcej wrażliwości na piękno przyrody 

 ukierunkowanie dziecięcej aktywności na skuteczne i etyczne działania wobec przyrody 

 kształtowanie świadomości o traktowaniu przyrody jako integralnej części świata 

 zachęcenie do aktywnego spędzenia czasu z rodziną 

 wzmacnianie więzi rodzinnych 

 rozbudzenie pasji fotograficznej u dzieci 

 

Zadaniem uczestników jest zrobienie zdjęcia zgodnie z celem konkursu.  

 

 

Techniki:  

Fotografia kolorowa 

 

Wymagany format:  

Wydrukowana/wywołana fotografia w formacie 13x18 [127x178mm] lub 15x21 [152x210mm] 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs skierowany jest do dzieci z wszystkich grup z PP „Plastuś” w Parzęczewie i Chociszewie 

oraz ich rodziców.  

 Rodzic fotografuje dziecko, dzieci, rodzinę w czasie aktywności pośród otaczającej je jesiennej 

przyrody 

 Jeden uczestnik (tj. dziecko i rodzic) może zgłosić jedną pracę konkursową. 

 Prace należy dostarczać w godz. 7:00 – 16:00 do Punktu Przedszkolnego „Plastuś” w Parzęczewie 

ul. Parkowa 6 w terminie do 29 października 2021 roku (liczy się data dostarczenia pracy). 
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 Warunkiem przyjęcia pracy do udziału w konkursie jest właściwy jej opis wykonany pismem 

drukowanym, dołączony do pracy, wg wzoru:  

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

NAZWA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA – AUTORA FOTOGRAFII 

 

 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie prac przez organizatora                          

w publikacjach, internecie, itp. 

 Do zdjęć rodzice dołączają oświadczenie  

o że są autorami przekazywanych zdjęć  

o że zdjęcie nie było wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach 

Miejsce i czas wystawy: 

 Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10 listopada 2021 roku. 

 Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz fanpage’u fb Punktu 

Przedszkolnego „Plastuś”. 

 Prace będą eksponowane na czasowej wystawie zorganizowanej przez PP „Plastuś” i w galerii zdjęć 

na stronie internetowej www.przedszkoleplastus.pl i na fanpage’u fb PP „Plastuś”. 

Postanowienia końcowe: 

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 listopada 2021 roku.  

 Oceny wykonanych prac dokona Jury powołane przez organizatorów konkursu. 

 Ocenie podlegać będzie pozytywny przekaz, estetyka wykonania, pomysłowość, walory artystyczne. 

 Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu. 

 Dla uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie  

 Wszelkie pytania można kierować telefonicznie – 533 314 006. Osobą odpowiedzialną                               

za organizację konkursu jest pani Regina Sadowska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkoleplastus.pl/
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W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„Z jesienią za pan brat” 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 
 

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

 

 

 
 

Imię i nazwisko 

 

Wiek 
 

Nazwa grupy 
 

Nazwa i adres 

placówki: 

 

Imię i nazwisko 

rodzica 

– autora zdjęcia 

 

 
 

 Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie                         

przez  Organizatora  Konkursu  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  Zgłoszeniu w oparciu                  

o art.23 z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.). 
 

 

 

               Miejscowość, data                                                                                                                                                                      Czytelny odpis rodzica 
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Imię i nazwisko dziecka 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

 Jako opiekun prawny małoletniej/ego ……………………………………………………………………….  

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka tj. imię i nazwisko, 

wizerunek,  wiek  w  celu  udziału  w  konkursie  zorganizowanym  przez  Punkt  Przedszkolny  „Plastuś” 

w Parzęczewie. Jednocześnie niniejszym oświadczeniem wyrażam zgodę na publikację wizerunku 

dziecka, wyników konkursu oraz osiągnięć  uzyskanych przez moje dziecko w konkursie fotograficznym  

„Z jesienią za pan brat” na stronie internetowej przedszkola oraz tablicy informacyjnej. 

 Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś  administrator  

danych  przed  wyrażeniem  niniejszej  umowy  przekazał  mi  informacje, o których mowa w art.. 13 i 14 

RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej. 
 
 

 

 

 

                      Miejscowość, data                                                                                                                       Czytelny podpis rodzica                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
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Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 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, RODO) informuję, że: 

 

1.  Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

2.  Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia  
konkursu organizowanego przez Punkt Przedszkolny „Plastuś” w Parzęczewie i mogą być 
udostępniane innym odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

3.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

4.  Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu. 

5.  Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie przez administratora danych osobowych 

Pani/Pana  dziecka jest niezbędne do wzięcia udziału Pana/Pani dziecka w konkursie, zaś 

konsekwencją nie podania danych osobowych będzie niemożność wzięcia udziału przez Pana/Pani 

dziecko w konkursie fotograficznym „Z jesienią za pan brat”. 

6.  Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez czas organizacji konkursu oraz przez 

okres przewidziany dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. 

7.  Oświadczam, że z tytułu udzielonej zgody na publikację zdjęć mojego dziecka nie będę domagał/-a się 

zapłaty wynagrodzenia ani żadnej innej formy gratyfikacji. 

 

 

      Zapoznałem się /Zapoznałam się z treścią: 

 

 
 

 

                Miejscowość, data                                                                                                                       Czytelny podpis rodzica                                                                                                                                                                                              
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA ZDJĘCIA 

 

Oświadczam: 

 że jestem autorem zdjęcia przekazanego na konkurs fotograficzny „Z jesienią za pan brat”  

 i że zdjęcie nie było wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach 

 

 

 

 

                 Miejscowość, data                                                                                                                       Czytelny podpis rodzica                                                                                                                                                                                              

 


