XVII MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS
FOTOGRAFICZNY

„Zima różne ma oblicza”
DLA
UCZNIÓW KL.I-IV ORAZ V-VIII

OPOLE, ROK SZKOLNY 2021/2022

ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są nauczyciele PSP Nr 16 w Opolu: Bożena Ostrowska-Rokita, Beata Bogucka,
Wiesława Chrząstek, Wioletta Ożóg.
TEMATYKA

W roku szkolnym 2021/2022 temat konkursu brzmi:
„Zima różne ma oblicza”
CELE




Promowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie fotografii.
Wzmacnianie więzi emocjonalnej z miejscem, w którym żyjemy, poznawanie swojej dzielnicy, miasta,
regionu, „małej ojczyzny”.
Rozwijanie ciekawości, aktywności poznawczej, spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej.
REGULAMIN

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Będzie przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych: kl. I-IV oraz kl. V-VIII.
2. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów z każdej szkoły.
3. Uczestnik nadsyła maksymalnie 3 zdjęcia o wymiarach 20x 30cm zgodne z tematem konkursu.
4. Zdjęcia należy wykonać na papierze, techniką cyfrową lub analogową (nie mogą być oprawione
i wykonane techniką komputerową).
5. Prace mają być indywidualne ( nie przyjmujemy prac zespołowych).
6. Samodzielność wykonania fotografii oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić
oświadczeniem (w załączeniu).
7. Każde zdjęcie powinno być na odwrocie opisane czytelnie (drukiem lub komputerowo) i zawierać :
imię i nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna z ramienia szkoły.
8. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność
organizatora.
9. Fotografie należy dostarczyć w terminie do 15 marca 2022 r. na adres:
PSP Nr 16
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Opolu
ul. Zofii Nałkowskiej 16
45-558 Opole
Konkurs Fotograficzny
10. Prace oceni niezależne jury według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem
 kompozycja obrazu fotograficznego
 oryginalność pomysłu
 ogólny wyraz artystyczny.
11. Przewiduje się nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w obu kategoriach
wiekowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym konkursie
Organizatorzy
We wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować telefonicznie ze szkołą
(774542867). Informacje na temat konkursu można znaleźć również na stronie internetowej naszej szkoły
www.zsp2opole.pl

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie

Zgoda na udział w konkursie:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:
1. Imię i nazwisko ………………………………………………..…………………………………………………….
2. Szkoła ………………………………………………..………………………………………………………………...
3. Wiek ……………………., klasa ……………………………

Oświadczam, że moje dziecko jest autorem zdjęć zgłoszonych na Międzyszkolny Konkurs
Fotograficzny organizowany przez PSP nr 16 w Opolu.
Data
………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
…………………………………………………………….

__________________________________________________________________________________
ZGODA
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w celach związanych z konkursem oraz na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku
w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych własnych
szkoły oraz jej partnerów.
Obowiązek informacyjny
1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 im. Z. Nałkowskiej przy ul.
Z. Nałkowskiej 16 w Opolu.
Dane przetwarzane są w celu realizowania konkursu.
Dane mogą być udostępniane partnerom i organizatorom tych działań. W szczególności, informacje
mogą być udostępniane w postaci: zgłoszeń udziału w konkursie, relacji, sprawozdań, wypracowanych
przez uczniów materiałów.
Dane mogą być publikowane i udostępniane:
a. na stronie internetowej szkoły, w mediach (również społecznościowych) oraz w materiałach
promujących działalność szkoły.
b. na stronach internetowych, w mediach (również społecznościowych) oraz w materiałach
z realizowanych działań partnerów szkoły. W szczególności organizatorów i koordynatorów
konkursu, w których biorą udział uczniowie lub szkoły.
c. W treści publikacji i materiałów mogą pojawić się dane takie jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła,
osiągnięte wyniki, wiek, wizerunek.
d. Macie Państwo prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych. Macie
Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania danych innym podmiotom.

Data
………………………………………………………....

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
……………………………………………………………………..

