
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

FOTOGRAFICZNO – EKOLOGICZNEGO  

„Cztery pory roku  

w powiecie wołowskim” 

 

 

 

 

I. Organizator 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wołowie.   

II. Cele Konkursu 

 popularyzacja piękna przyrody  i  krajobrazu najbliższej okolicy 

  rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody oraz jej fotograficznego dokumento-

wania, 

 zgłębienie wiedzy o regionie: walorach przyrodniczych, turystycznych i kulturo-

wych, 

 odkrywanie i rozwijanie swoich zainteresowań i pasji w środowisku lokalnym przy 

wykorzystaniu dostępnych narzędzi multimedialnych,  

 budowanie tożsamości lokalnej,  

 budowanie właściwej postawy człowieka wobec przyrody, 

 kształtowanie poczucia estetyki,  

 prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.  

III. Uczestnicy konkursu   

1. Konkurs jest adresowany do uczniów  wszystkich typów szkół powiatu wołowskiego. 

2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

a) Kategoria I - uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej 

b) Kategoria II -  uczniowie kl. III gimnazjum i uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej 

IV. Warunki uczestnictwa    

1. Przedmiotem prac w konkursie” Cztery pory roku w powiecie wołowskim” powinny 

być krajobrazy i urokliwe miejsca powiatu wołowskiego sfotografowane w danej porze 

roku. 



2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń, który prześle lub złoży pracę odpowiadającą 

wymogom niniejszego Regulaminu.  

3. Prace nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Kon-

kursie.   

4. Nadesłanie prac oznacza akceptacją warunków konkursu i regulaminu. 

5. Prace powinny być składane w formie wydruku w formacie 15x21 cm. Oceniane będą 

tylko zdjęcia wydrukowane lub wywołane wyłącznie na papierze fotograficznym. 

6. Technika wykonania prac jest dowolna. 

7. Tematyka musi być związana z konkursowym hasłem.  

8. Prac konkursowych nie należy podklejać  i oprawiać. 

9.  Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, pełna 

nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do opiekuna. 

Informacje te należy umieścić na odwrocie pracy. 

10. Każdy uczestnik może złożyć w każdym etapie  max. 2 prace ( zdjęcia) które wykonał 

samodzielnie. 

11.  Prace, których tematyka w opinii Organizatora narusza przepisy prawa lub dobre oby-

czaje nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie. 

12.  Prace złożone na konkurs nie będą zwracane uczestnikowi.  

13. Uczestnik, zgłaszając  się do konkursu  oświadcza, że przysługują mu wyłączne  

 i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i ich opisów. Oświadcza    

 również, że wyraził zgodę na wielokrotne i nieodpłatne publikowanie  zgłoszonych  

 fotografii i opisów oraz publikowania imienia i nazwiska, w materiałach  

 promocyjnych związanych z konkursem w wydawnictwach oraz na stronach  

 internetowych PCE i PPP w Wołowie, Facebooku, a także do udostępniania swojego 

wizerunku przez PCE i PPP w Wołowie do celów  promocyjnych i informacyjnych 

(zgodnie z ustawą z dn.10.05. 2018r. o ochronie   danych osobowych, oraz  Rozporzą-

dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych) 

V. Czas trwania konkursu i miejsce składania prac. 

14. Konkurs jest podzielony na 4 etapy: 

a). Część I „Jesień”-  

prace przyjmowane są do 10 grudnia 2018r 

ogłoszenie wyników do 22 grudnia 2018r  

b). Część II „Zima”  

prace przyjmowane są do 10 marca 2019r 

ogłoszenie wyników do 22 marca 2019r 

c). Część III „Wiosna” 

prace przyjmowane są do 1 czerwca 2019r 

ogłoszenie wyników do 15 czerwca 2019 



 

d). Część IV „Lato” 

prace przyjmowane są do 20 września 2019r 

ogłoszenie wyników do  30 września 2019r. 

      14.   Prace należy  dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową (nie decyduje 

               data stempla pocztowego) wraz ze zgłoszeniem na adres: 

               Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,  

               ul. T. Kościuszki 27,  56- 100 Wołów 

VI. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników. 

15. Nagrodzone  w każdym etapie prace wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Or-

ganizatora. 

16. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie  internetowej  

             PCE i PPP w Wołowie. 

       17. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

       18. Autorzy najlepszych prac etapu I i II otrzymają nagrody rzeczowe podczas   

             XII Powiatowej Gali Laureata, dnia 12 czerwca 2019 r. ,a etapu III i IV w kolejnym roku       

             szkolnym. 

VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych. 
 
         19. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie 
                w celu identyfikacji uczestnika konkursu niezbędnym dla przeprowadzenia  
                głosowania, wydania nagród i publicznego podania imienia, nazwiska  oraz nazwy 
                szkoły  uczniów nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu. 
 
         20. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
                przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
                nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z  
                naruszeniem ustawy oraz zmianą. 
 
 
 
 
 

Na wszelkie sugestie i pytania informacji udziela  

Pani Regina Kmicińska  

– doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych,  

nr tel. 604-556-897. 

 

 

 

 

 



Załącznik Regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficzno – Ekologicznego  

„Cztery pory roku w powiecie wołowskim” 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie  

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:…………………………………………………………………………............ 

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego:…………………………………………………………………............ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                            (pełna nazwa szkoły i adres) 

Klasa uczestnika konkursu………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu nauczyciela……………………………………………………………………………………………………… 

Wykaz prac zgłoszonych do konkursu:   

Fotografia 1 + opis (tytuł zdjęcia, miejsce):  

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

Fotografia 2 + opis (tytuł zdjęcia, miejsce):  

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

 

 

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

imię i nazwisko uczestnika konkursu 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/a pod tytułem: 

 

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

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

zostało/y wykonane przeze moją / mojego  córkę / syna  samodzielnie.  

 

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

                                                                                        ( odręczny – czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego  dziecka……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                           (imię i nazwisko) 

 w Powiatowym Konkursie Fotograficzno – Ekologicznym Cztery pory roku w powiecie wołow-
skim organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Wołowie akceptuję jego treść.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka  w celach wynikających z regulaminu Konkursu. 
 
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, iż podanie danych jest dobrowolne i przysłu-
guje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak rów-
nież wycofania powyższej zgody. 
  
                                                                     ………….……………………………………………………………………..  

                                                                                     (data i odręczny – czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z art.13 ust.1i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że 

1. Administratorem danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psycholo-

giczno-Pedagogicznej w Wołowie. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768 358 801, mail: iodo@nsi.net.pl 

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w  celu realizacji konkursu, rozdania nagród na 

podstawie udzielonej zgody zgodnie z art.6ust.1lit. a RODO. 

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z organiza-

cją konkursu, z uwzględnieniem ewentualnego okresu roszczeń. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez 

Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/ Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

będzie miało wpływu na przetwarzania, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane pro-

filowaniu. 

9. Posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować  

będzie brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie. 

mailto:iodo@nsi.net.pl

