
                                                
 

 

REGULAMIN VIII GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„MOJE  SPOTKANIE  Z  PRZYRODĄ       

GMINY TRĄBKI  WIELKIE  - LAS W OBIEKTYWIE” 

 
Organizator  
Organizatorem konkursu jest  

 

   

 

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie, Gminna Komisja                 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trąbkach Wielkich oraz Fundacja Pomocy 

Społecznej na rzecz Dzieci „Pan Władek”. 

 

Adres Organizatora 

Szkoła Podstawowa im. K. Pawłowskiej w  Trąbkach Wielkich 

ul. Sportowa 2 

83- 034 Trąbki Wielkie 

Tel.(58)  682 87 30 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu 

Dorota Lubiejewska – Skiba 

Tel. 500 050 361 

e-mail dorotaskiba1@wp.pl  

 

Cel główny  
Promowanie krajoznawstwa  Gminy Trąbki Wielkie - piękna przyrody, poszanowania jej 

zasobów oraz  propagowanie aktywnego stylu życia  jej mieszkańców.   

 

Cele szczegółowe  

 rozwijanie zainteresowań fotografowaniem, środowiskiem przyrodniczym,  

krajoznawstwem, 

 kształcenie wrażliwości estetycznej na piękno otoczenia,  

 propagowanie pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych, jako form aktywnego 

spędzania czasu wolnego,  

 integracja  uczniów o obrębie gminy 

 

 

mailto:dorotaskiba1@wp.pl


Adresaci  
Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści klas II i 

III. 

 

 

Warunki uczestnictwa  

1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie fotografii obiektu przyrodniczego w 

lesie lub  krajobrazu leśnego Gminy Trąbki Wielkie.  

2. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w 

Konkursie oraz na przeniesienie na Szkołę Podstawową im. Zygmunta Bukowskiego 

w Czerniewie prawa nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania z pracy. 

3. Każdy uczestnik powinien zgłosić do Konkursu więcej niż jedną fotografię           

o wymiarach  15 cm x 21 cm w wersji czarno-białej lub kolorowej wraz          

z  dołączoną do niej wersją elektroniczną. Prace nadesłane na Konkurs muszą być 

pracami własnymi,  niepublikowanymi  wcześniej  w Internecie i nieprzedstawianymi  

w  innych konkursach pozaszkolnych. 

4. Prace będą oceniane przez komisję konkursową w dwóch kategoriach – klas 

młodszych i klas starszych.  

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Po ostatecznej decyzji 

Komisji Konkursowej  zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskich prac. 

6. Termin i miejsce składania prac konkursowych  

Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej      

im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie lub bezpośrednio          

przekazać nauczycielowi – Dorocie Lubiejewskiej - Skibie 

w terminie do dnia  20 maja 2019 r. 
7. Zasady opisywania prac konkursowych : 

na odwrotnej stronie fotografii należy umieścić najlepiej kartkę z informacją 

zawierającą:  

 miejsce wykonania  

 imię i nazwisko autora 

 nazwę szkoły, klasę.  

8. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu 

(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.    

Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

9. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza, 

iż praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z 

roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, 

zgłaszający pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zrekompensuje 

Szkole Podstawowej w Czerniewie koszty poniesione w związku ze skierowaniem 

przeciwko niej roszczeń odszkodowawczych i  zwalniając ją od wszelkich 

zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

10. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

 



 

 

 

Postanowienia końcowe  

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2018 r. 

 Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany 

przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

 Dla zwycięzców i osób wyróżnionych przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji dostarczonych 

fotografii.  

 Organizator nie zwraca fotografii.  

 Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w 

Szkole Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie  oraz na jej  stronach 

Internetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia 
 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… 

 

 

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

 

 

Klasa……………………………………………………………………………… 

 

 

Ilość wykonanych zdjęć …………………………………………………….. 

 

Zgoda uczestnika    

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych wyłącznie na 

potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu 

(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.    Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.). 

 

Oświadczam, iż moje prace nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają 

ich majątkowych i osobistych praw autorskich. 

  

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, zgłaszający pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny za 

naruszenie, zrekompensuje Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich koszty poniesione w 

związku ze skierowaniem przeciwko niej roszczeń odszkodowawczych i  zwalniając ją od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

 

 
PODPIS UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

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

 

Zgoda rodziców bądź opiekunów na udział w Konkursie oraz na przeniesienie na Szkołę 

Podstawową im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie prawa nieodpłatnego i 

nieograniczonego w czasie korzystania z pracy. 
  

PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA 
 

 
 


