
 



Konkurs fotograficzny: 
"UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO" 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie zaprasza wszystkich naszych 
Uczniów oraz ich Rodziców, a nawet Dziadków i Babcie do wzięcia udziału w drugim konkursie 
fotograficznym. 
Jesteście fotoreporterami tropiącymi ważne sprawy. Do wykrycia pozostają wszystkie 
niebezpieczeństwa, które czyhają na nas w drodze do szkoły i z powrotem, a niektóre może nawet 
w pobliżu szkoły i domu. 
Zróbcie zdjęcie i wyślijcie na adres  
e-mail: mnikow@wp.pl 
lub osobiście przynieście do sekretariatu szkoły. 

Cel Konkursu 
1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności i spostrzegawczości uczniów. 
Upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz zapobieganie zagrożeniom. 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac wcześniej niepublikowanych, wykonaną 
samodzielnie lub z pomocą bliskich (mamy, taty, brata, siostry, babci, dziadka, ...itd.). 
3. Zdjęcie powinno mieć w nazwie tytuł pracy, a w wiadomości przesłanej mailem, powinny znaleźć się 
następujące informacje: imię, nazwisko, klasa oraz dane osoby pomagającej w wykonaniu pracy, czyli np. 
rodzica. 
4. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. 
Wybrane przez Jury prace umieszczone zostaną na wystawie w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Mnikowie oraz na stronie internetowej naszej szkoły.  Z chwilą nadesłania, prace przechodzą 
na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne 
wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach promocji bezpieczeństwa przez szkołę. 

Warunki Konkursu 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 
a) klasy 0- III 
b) klasy IV-VII 
2. Praca może być wykonana dowolną techniką (aparatem fotograficznym lub telefonem) w formie pliku *.jpg 
lub wydrukowana na papierze o formacie A 4, dopuszczalna jest obróbka na komputerze. 
3. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 25 Października 2019r. Prace należy przesłać lub dostarczyć 
osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Mnikowie. Prace należy złożyć wraz z wypełnioną Kartą 
zgłoszeniową. 
4. Prace dostarczone po tym terminie, lub wykonane niezgodnie z regulaminem, bez załączonej Karty 
zgłoszeniowej nie będą oceniane. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 29 Października 2019r. 

Zasady przyznawania nagród  
1. W konkursie przewidziana jest pula atrakcyjnych nagród rzeczowych! 
2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa, czyli Jury. Jury 
wybierze najciekawsze prace w każdej kategorii wiekowej, ilustrujące najlepiej temat przewodni, premiując trzy 
pierwsze miejsca. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub nieprzyznania nagrody w 
danej kategorii wiekowej.  
3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 
4. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.  
 
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
 
Osoba odpowiedzialna za konkurs: Grzegorz Regulski, informacje dodatkowe u wychowawców oraz na świetlicy 
wtorek i piątek 14.15 - 15.30 
 
Terminarz:  
25 Października 2019 r. – termin przyjmowania prac wraz z Kartą zgłoszeniową 
29 Października 2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO" 



 

Karta zgłoszeniowa 
Konkurs fotograficzny "UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO" 
 

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

Klasa  ................................................................. 
 
 
 
rodzic/opiekun  ............................................. ............................................................ 
 
mail  .................................................................. 
 
tel. ................................................... 
 
Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez 
Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu 
zgodnie z regulaminem Konkursu. 
 
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono 
jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu 
fotograficznego "UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO" 
 
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA 
Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem prawnym opiekunem, w Konkursie fotograficznym 
"UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO" 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla 
celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem 
Konkursu. 
 

........................................................................ 
Podpis autora (niepełnoletnie dziecko) 
 

........................................................................... 
(miejscowość, data)  podpis rodzica/opiekuna 


